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Osnova jednotlivých přednášek je rámcová; některé z bodů mohou být projednávány i mimo
vlastní přednášku v diskusi, stejně jako může dojít k dílčím úpravám obsahu podle aktuální 
situace v oboru. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo na případnou náhradu přednášejících 
v případě jejich mimořádné omluvy. O problematice a zaujatých stanoviscích bude vydána 
tisková zpráva.

PROGRAM - PONDĚLÍ 13. 6.

11.15 – 12.00 prezence

12.00 – 12.10 zahájení konference (moderátor)
organizační záležitosti, témata a cíl konference

Blok A – Realizace nových trendů u subsystému  energie v podmínkách ČR

01 12.10 – 12.40

Naplňování státní energetické koncepce v české železniční dopravě
Ing. Vít Sedmidubský, odbor strategie MD ČR

- promítnutí závěrů pařížské konference o klimatu
- promítnutí energetické koncepce ČR
- co se předpokládá v této oblasti v dopravní politice ČR a jak se tato problematika projeví v připravované

Strategii Česká republika 2030

02 12.40 – 13.10

Aktuální trendy v subsystému energie
Ing. Jindřich Kušnír, ředitel O 130 MD ČR / Ing. Luboš Knížek, Mgr. Jan Ilík

- základní legislativní, technická a provozní východiska včetně návrhů plánovaných opatření, která vytvoří
podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy

- identifikace možných přínosů pro správce železniční infrastruktury a pro dopravce
- nutné kritické podmínky pro naplňování nové koncepce

03 13.10 – 13.40

Elektrizace a zlepšování parametrů nekoridorových tratí na síti SŽDC
Ing. Radim Brejcha, Ph.D, SŽDC

- síťový přístup
- posuzované parametry v rámci rozhodovacího procesu
- odstranění jednostranného napájení
- rekuperace
- způsoby napájení (pevné, mobilní)

Diskuse + občerstvení 13.40 - 14. 40
moderátor + přednášející v bloku A



Blok B – Realizace nových trendů u subsystému řízení a zabezpečení železničního provozu 
v podmínkách ČR

04 14.40 – 15.20

Možnosti zvyšování a využívání kapacity a zabezpečení ŽDC
Ing. Jindřich Kušnír, ředitel O 130 MD ČR / Ing. Luboš Knížek, Mgr. Jan Ilík

- celková koncepce – technické a provozní nástroje a opatření, cíle a možná řešení
- možná a plánovaná opatření na infrastruktuře
- nástroje pro efektivnější využívání kapacity
- vozidla jako součást přístupu hospodaření s kapacitou - rozsah a způsob financování mobilní části ETCS

z fondů EU - vozidla pro obchodní činnost / speciální a historická vozidla
- bezpečnost na přejezdech a koncepce výstavby MÚK na tratích TEN-T a ostatních

05 15.20 – 15.50

Současné požadavky na systém ETCS
Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D, ředitel odboru strategie SŽDC

- změny v pravidlech implementace a specifikace ETCS
- požadavky na vybavení vozidel mobilní částí ETCS

06 15.50 – 16.20

Implementace a přínosy ETCS v podmínkách ČR
Ing. Tomáš Konopáč, O 26 SŽDC

- aktualizovaný implementační plán a jeho plnění
- přínos ETCS v oblasti zvyšování rychlosti
- přínos pro plynulou jízdu nákladních vlaků
- nouzové režimy provozu

Diskuse + občerstvení 16.20 - 17. 20
moderátor + přednášející v bloku B

Večeře (17.30 – 19.00)

PROGRAM - ÚTERÝ 14. 6.

Blok C – Meziregionální a regionální osobní doprava

07 8.30 – 9.00

Obnova vozidlového parku veřejných služeb v železniční dopravě z evropských fondů
Ing. František Vichta, odbor veřejné dopravy MD ČR

- důvody podpory obnovy vozidlového parku
- hlavní priority obnovy vozidlového parku z evropských fondů
- příjemci podpory a podporované typy vozidel
- příklady podporovaných projektů

08 9.00 – 9.45

Prostorové chování obyvatel a jeho zabezpečování prostřednictvím cílené moderni-
zace železničních tratí na Moravě
Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D., MU Brno

- aktuální trendy v prostorovém chování obyvatel – úvod (každodenní mobilita v prostoru a čase, metro-
polizace, suburbanizace, desurbanizace, semi-suburbanizace, pracovní a ostatní motivace k mobilitě, …)

- aktuální trendy v prostorovém chování obyvatel – role železnice v jejich rámci (příměstská doprava, svazky
měst, další typy prostorových vazeb, …)

- zhodnocení plánů modernizace železniční infrastruktury na Moravě na základě výše definovaných trendů

09 9.45 – 10.15

Vliv modernizace železniční sítě SŽDC v oblasti střední a jižní Moravy na organizaci 
a využití železniční dopravy v brněnském regionu
Ing. Jiří Horský, ředitel KORDIS JMK, a.s.

- modernizace Brno – Přerov a vliv stavby na regionální dopravu v Jihomoravském kraji
- elektrizace Brno – Zastávka a elektrizace „za Zastávkou“
- význam realizace spojek Boskovice, Hustopeče a Židlochovice pro regionální dopravu v JMK
- elektrizace Blažovice – Veselí nad Moravou a elektrizace „za Veselím“
- výhybny Rajhrad a Bílovice n.Svit. + peronizace koridorových stanic Adamov, Rájec-Jestřebí, Letovice, …
- zvýšení traťové rychlosti Brno – Havl. Brod dílčími stavbami
- optimalizace tratě Břeclav – Znojmo v rámci MP OPD2

Občerstvení 10.15 - 10.30

10 10.30 – 11.00

Organizace veřejné dopravy v oblastech Olomouckého kraje s modernizovanou infra-
strukturou
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., Ing. Martin Konečný, KIDSOK

- konkurenceschopná objednávka regionální dopravy
- elektrizace Železnice Desná
- elektrizace a zkapacitnění tratě Šumperk – Uničov – Olomouc
- aktuálně řešené studie proveditelnosti
- úprava provozního konceptu za účelem propojení dílčích infrastrukturních opatření

11 11.00 – 11.30

Požadavky cestujících a jejich aktuální naplňování správcem infrastruktury a dopravci
Miroslav Vyka, president Svazu cestujících ve veřejné dopravě

Diskuse 11.30 - 12.30
moderátor + přednášející v bloku C

Oběd (12.30 – 13.30)



PROGRAM - STŘEDA 15. 6.
Blok E – Železnice 4.0 - představa o železnici v roce 2040

17 8.30 – 8.50

Čtvrtá průmyslová revoluce a železnice
Ing. Jiří Pohl, Siemens, s.r.o.

- základní rysy Průmyslu 4.0
- úloha železnice v Dopravě 4.0
- sociogeografické, energetické a environmentální požadavky na Železnici 4.0
- technologické nástroje Železnice 4.0

18 8.50 – 9.20

Vlídná tvář železnice z pohledu cestujících
Doc. Ing. Arch. Karel Hájek, Ph.D.

- automatizace železnice kontra potřeby osobního kontaktu pro cestující
- soudobé trendy
- vybavení výpravních budov a zastávek,  poskytované služby  z pohledu cestujícího
- řešení výpravních budov a zastávek
- přeprava jako komplexní logistický proces (od získání informace přes pořízení jízdenky, čekání na vlak,

vlastní cesta, návaznosti)
- návrh manuálu standardů veřejné hromadné dopravy v Praze a středočeském regionu¨

19 9.20 – 9.40

Inteligentní dopravní systémy na železnici
Doc. Ing. Martin Leso, DF ČVUT Praha
- zamyšlení nad řízením železničního provozu

20 9.40 – 10.00

Role železnice ve světě SMART technologií
Bc. Zdeněk Žák

Občerstvení 10.00 - 10.20

21 10.20 – 10.55

Celostátní integrovaný dopravní systém
Ing. Petr Prokeš, dopravní konzultant

22 10.55 – 11.25

Kolejová vozidla jako technický prostředek obsluhy aglomerací
Ing. Josef Beran, Ing. Radek Šindel, Siemens, s.r.o.

- zvyšování užitné hodnoty vozidel a její objektivně hodnotitelné parametry
- vlídnost vozidel k cestujícím, personálu, infrastruktuře a okolí
- vyspělé informační systémy pro cestující, řízení dopravy i údržbu
- striktní minimalizace spotřeby energie a nákladů na údržbu
- vysoká estetická hodnota a nadčasový design exteriéru i interiéru
- jednotnost technických požadavků (TSI, EN)

Blok D – Modernizace infrastruktury SŽDC

12 13.30 – 14.00

Projektová příprava staveb pro čerpání programů CEF a OPD2
Ing. Petr Hofhanzl, GŘ SŽDC

- možnosti a podmínky financování železničních staveb z evropských prostředků
- přehled připravovaných projektů
- zajištění interoperability

13 14.00 – 14.45

Aktuální stav přípravy tras RS
Ing. Martin Švehlík, O 26 GŘ SŽDC

- jednotlivé trasy RS, které nebyly prezentovány na minulých konferencích, případné změny a upřesnění již
prezentovaných tras

- podrobná prezentace česko – saského projektu RS Praha - Drážďany

14 14.45 – 15.15

Železnice pro kraje
Mgr. Petr Pšenička, GŘ SŽDC

- projekt železnice pro kraje
- nejdůležitější připravené stavby na infrastruktuře s významem pro kraje
- vztah požadavků krajů a koncepce rozvoje infrastruktury SŽDC
- investice s nejvyšším přínosem pro kvalitu dopravy (odstraňování propadů rychlostí, zabezpečení přejezdů

Občerstvení 15.15 - 15.30

15 15.30 – 16.15

Projekt RS Brno - Přerov
Ing. Radoslav Molák, hlavní projektant SUDOP Brno

- podrobná prezentace projektu
- zdůvodnění vybrané varianty

16 16.15– 17.00

Pohled nezávislého projektanta a zákazníků železnice na aktuální a připravovanou mo-
dernizaci tratí SŽDC
Ing. Jiří Kalčík, projektant / Miroslav Vyka

Diskuse 17.00 - 18.00
moderátor + přednášející v bloku D

Večeře (18.00 – 19.00)

20.00 – 23.00
Oficiální společenský raut pro VIP, vystavovatele a další aktivní účastníky Czech Raildays V případě
zájmu nutno zakoupit samostatnou vstupenku – jen do vyčerpání kapacity; informace viz přihlašovací část



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
NA MODEROVANOU KONFERENCI

Současné pojetí modernizace české železnice

konanou ve dnech 13. - 15. 6. 2016 v kongresovém sále Rubín hotelu Clarion
v rámci 17. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Účastnické poplatky *:
účast 13. - 15. 6. 2.750 Kč
účast 13. – 14 .6. 2.250 Kč
účast 14. - 15. 6. 2.250 Kč
nocleh 13. / 14. 6. 1.850 Kč (jednolůžkový pokoj STANDARD) **)

nocleh 14. / 15. 6. 1.850 Kč (jednolůžkový pokoj STANDARD) **)

oficiální raut 14. 6. 275 Kč

* označte křížkem objednávané položky
**) do vyčerpání kapacity při rezervaci do 27.5. (limitovaný počet)

Jméno, příjmení, titul: ..........................................................................

Firma, organizace: ..........................................................................

DIČ: ............................................

Adresa firmy, organizace: ..........................................................................

..........................................................................

Telefon: ..........................................................................

E-mail ..........................................................................

Celkový poplatek daný součtem objednaných položek bude uhrazen:

do 6 6. 2016 převodem na č. ú 43-6018300287/0100 *)

jako variabilní symbol použijte přidělené  registrační číslo, které po přihlášení obdržíte e-mailem s
oznámením o potvrzení registrace.
� hotově u prezence *)  **)

* nehodící se škrtněte
**) možnost pouze pro účastníky nehradící nocleh

............................................... ……………………………..
podpis razítko

ORGANIZAČNÍ INFORMACE A POKYNY

Závaznou přihlášku zašlete do 3. 6. 2016
poštou na adresu Kancelář Czech Raildays, Mariánskohorská 38, 702 00 OSTRAVA 1
faxem na číslo +420 595 626 695
e-mailem na adresu zapletal@railvolution.net
on-line z www.railvolution.net/czechraildays

AUTOBUSY:

13.6. – žst. Ostrava-Svinov – hotel Clarion, odjezd 10.00, stanoviště před stanicí
15.6. – hotel Clarion – výstaviště, odjezd 13.40, stanoviště před hotelem
Informace na: tel. +420 595 626 695, +420 972 762 300

mobil +420 605 983 763
e-mail: zapletal@railvolution.net

V případě neúčasti přihlášených osob se uhrazený poplatek nevrací.

Účastnický poplatek (zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací konference, pronájem sálu, vstup na vele-
trh, oběd po oba dny, občerstvení – coffee breaks, katalog, Železniční magazín) 

Přihlášky budou registrovány podle data doručení.

23 11.25 – 11.45

Vize jednotlivých segmentů železniční dopravy
Ing. Antonín Blažek, PhD, generální ředitel VUZ (Ing. Petr Kaván,Ph.D., technický ředitel VUZ)

24 11.45 – 12.05

Nízké protihlukové clony a kolejové absorbéry hluku BRENS pro vícekolejné dráhy v urbani-
zované krajině
Jan Eisenreich, PROKOP RAIL, a.s.

- problematika protihlukových opatření na železnici v urbanizované krajině
- důrazem na snižování emisí hluku u vícekolejných tratí přímo u zdroje a na problematiku tramvajových tratí
- kolejovými absorbéry hluku s funkcí retence vody z hlediska vlivu na životní prostředí, provozuschopnost 

a bezpečnost
- environmentální a bezpečnostní přínos pro příměstskou železnici a pouliční tramvaje

Závěrečná diskuse - 12.05 – 12.55 - moderátor

Závěr konference - 12.55 – 13.00 - moderátor

Oběd (13.00 – 13.40)


