
Czech Raildays 2010
“D n y k o l e j o v é d o p r a v y“

P O Z V Á N K A NA KONFERENCI

BUDOUCNOST
železniční osobní dopravy v ČR

15. – 16. 6. 2010

kongresový sál hotelu Imperial

Společná konference o dálkové a regionální železniční osobní dopravě navazuje
na předchozí úspěšné samostatné konference o vysokorychlostní a regionální dopravě.

Jejich sloučení do společné akce je dáno zájmem regionů o místní, ale i dálkovou
dopravu a v neposlední řadě také podobnou strukturou účastníků na obou samostatných konferencích

Konferenci v rámci veletrhu Czech Raildays 2010
pořádá

pod záštitou ing. Antonína Blažka, náměstka GŘ ČD pro osobní dopravu
a

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

vydavatelství M – PRESSE plus, s.r.o.

ve spolupráci se:
ČD, a. s.

SŽDC, s. o. - TÚDC
VŠB TU Ostrava – Institutem dopravy

Odborný garant a hlavní moderátor konference:
Ing. Bohumil Pokorný, GŘ ČD, a.s.

Organizační garant konference:
Ing. Stanislav Zapletal

Jednací jazyk: čeština

PROGRAM

16. 6. 2010:

3. blok Dálková a regionální doprava jako celek (8.30 – 11.00)

3.1 Vliv provozní koncepce, vozidel a infrastruktury
na dálkovou dopravu z uživatelského hlediska
Mgr. Ing. Jiří Nálevka, GŘ ČD, a. s.

3.2 Vzájemný soulad vozidel a infrastruktury v dálkové
a regionální dopravě
Ing. Jiří Pohl, Siemens s. r. o.

Přestávka (9.20 – 9.45)

3.3 Funkce a koordinace různých segmentů železniční dopravy
Ing. Michal Babič, IKP Consulting Engineers

3.4 Vliv interoperability na českou dálkovou a regionální
železniční dopravu
Ing. Pavel Kodym, Drážní úřad, Praha

Diskuse ke 3. bloku (11.00 – 11.30) / Závěrečná diskuse (11.30 – 12.00)

Závěr konference, usnesení (12.00 – 12.15) / Oběd (12.15 – 13.00)

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Závaznou přihlášku zašlete do 4. 6. 2010:
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

Účastnický poplatek včetně DPH činí 1.690,- Kč
(zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací konference, vstup na veletrh,
oběd po oba dny, občerstvení, 1x katalog s CD)

Nocleh v hotelu Imperial (15. – 16.6.) – smluvní cena 2.200,- Kč při rezervaci do 14.5.
(pouze pro zájemce včetně přednášejících a programově diskutujících, limitovaný počet)

Poplatek je možné uhradit:
- převodem na č. ú 43-6018300287/0100 (úhrada musí být provedena do 4. 6. 2010)

jako variabilní symbol použijte registrační číslo, které obdržíte po přihlášení e-mailem
s oznámením o potvrzení registrace.

- hotově při prezenci (pouze pro účastníky nehradící nocleh)

Přihlášky budou registrovány podle data doručení. V případě požadavku na platbu v hotovosti
na místě negarantuje pořadatel záruku místa !
V případě neúčasti přihlášených osob se uhrazený poplatek nevrací.
Informace na: tel. +420 595 626 695, +420 972 762 300 mobil +420 605 983 763

e-mail: zapletal@railvolution.net



PROGRAM

15. 6. 2010:

9.00 – 9.15 slavnostní zahájení veletrhu (pro zájemce)
9.15 – 10.30 úvodní prohlídka veletrhu
10.45 odjezd autobusu do hotelu Imperial
11.00 – 12.00 oběd

12.00 zahájení konference, organizační záležitosti

12.05 – 12.30 Železniční doprava v ČR dnes a v budoucnosti
Úvodní impulsní referát – Ing. Antonín Blažek, GŘ ČD, a.s.

Po odeznění jednotlivých referátů bude diskuse k danému tématu.
Kromě toho bude každý blok zakončen otevřenou řízenou diskusí.

1. blok Rozvoj dálkové a regionální železniční dopravy jako systému (12.30 – 14.40)

1.1 Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy
Ing. Vít Sedmidubský, Ministerstvo dopravy ČR

1.2 Strategie rozvoje regionální železniční dopravy
Ing. Aleš Stejskal, Koordinátor ODIS, Ostrava

Přestávka (13.00 – 13.50)

1.3 Požadavky kladené na železniční síť a její rozvoj v dálkové
a regionální dopravě
Ing. Jiří Kalčík, projektant dopravních staveb

1.4 Požadavky na kvalitu regionální osobní dopravy
Ing. Petr Prokeš, KORID Liberec

Diskuse k 1. bloku (14.40 – 15.10)

2. blok Zapojení měst, obcí a regionů do systému železniční dopravy (15.10 – 17.15)

2.1 Zapojení regionů do dálkové dopravy
Ing. Miroslav Bezděk, Dopravní projektování, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Fabian, Sdružení pro rozvoj MS kraje

2.2 Začlenění kolejové dopravy do měst a do krajiny
doc. Ing.arch. Patrik Kotas, Atelier designu a architektury

Přestávka (16.00 – 16.25)

2.3 Nová úloha nádraží v dálkové a regionální osobní dopravě
Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., Fakulta architektury, ĆVUT Praha

2.4 Nové možnosti kolejové dopravy v regionech
Ing. Bohumil Pokorný, GŘ ČD
Ing. Jan Šatava, GŘ Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

Diskuse ke 2. bloku (17.15 – 17.40)

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

NA MODEROVANOU KONFERENCI

Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR

konanou ve dnech 15. - 16. 6. 2010
v kongresovém sále hotelu Imperial

v rámci 11. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Jméno, příjmení, titul:

Firma, organizace:

DIČ:

Adresa firmy, organizace:

Telefon:

E-mail

Účastnický poplatek 1.690 Kč bez noclehu / 3.890 Kč s noclehem*) bude uhrazen:

do 4. 6. 2010 převodem na č. ú 43-6018300287/0100*)

hotově u prezence *) **)

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

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


