Czech Raildays 2017

PROGRAM

“D n y k o l e j o v é d o p r a v y“

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.

POZVÁNKA

NA KONFERENCI

Vysokorychlostní železnice
jako nutná základní součást
nové podoby a role železnic v ČR

PROGRAM - PONDĚLÍ 12. 6.
11.15 – 12.00

prezence

12.00 – 12.10

zahájení konference (moderátor)
organizační záležitosti, témata a cíl konference

Blok A – Základní koncepční materiály pro rozvoj osobní a nákladní dopravy v ČR,
jejich význam a přínos
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12. – 14. 6. 2017

12.10 – 12.35

Nutnost bezodkladného vybudování vysokorychlostních železnic pro další
hospodářský a společenský rozvoj ČR
Ing. Martin Kolovratník, poslanec Parlamentu ČR

hotel Clarion - konferenční sál Rubín

- význam vysokorychlostní železnice pro prosperitu ČR
- role Parlamentu ČR v podpoře výstavby vysokorychlostních železnic v ČR

Moderovaná konference
pod záštitou
místopředsedy Hospodářského výboru Parlamentu ČR
Ing. Martina Kolovratníka
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Aktuální stav přípravy RS v ČR
Ing. Luděk Sosna, ředitel odboru strategie MD ČR
- prezentace koncepčního materiálu MD ČR o vysokorychlostních železnicích zpracovaného pro vládu ČR
- další postup při budování vysokorychlostních železnic v ČR (na základě projednání koncepčního materiálu ve vládě ČR)

si klade za cíl
prezentovat aktuálně zpracované
základní koncepční materiály týkající se budování a rozvoje
vysokorychlostních i konvenčních železnic v ČR
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Konferenci v rámci 18. ročníku veletrhu Czech Raildays
pořádá

Odborný garant a hlavní moderátor konference:
Ing. Bohumil Pokorný
Organizační garant konference:
Ing. Stanislav Zapletal
Jednací jazyk: čeština

13.10 – 13.45
Příprava vysokorychlostních železnic v ČR v mezinárodním kontextu
Ing. Jindřich Kušnír, ředitel O 130 MD ČR

vydavatelství Railway Builder, s. r. o.
spolupráce:
Ministerstvo dopravy ČR
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
SŽDC – Technická ústředna dopravní cesty

12.35 – 13.10

- rozvoj železnice ve střední Evropě ve střednědobém horizontu
- vysokorychlostní železnice na území ČR jako nedílná součást moderní železnice ve
střední Evropě
- mezinárodní koordinace vysokorychlostních železnic v ČR a návaznost na obdobné projekty v zahraničí
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13.45 – 14.20
Vliv vysokorychlostní železnice na územní rozvoj ČR
Doc. Miroslav Marada, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
-

pozitivní a negativní trendy v dosavadním rozvoji osídlení ČR
význam a přinos polycentrické struktury osídlení
uvědomělé řízení územního rozvoje budováním dopravních systémů
potenciál vysokorychlostních železnic, pojatých jako spojnice krajských měst, k územnímu
rozvoji ČR
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- nutné podmínky pro konkurenceschopnost železniční dopravy vůči dopravě silniční
- aplikace předpisů EK v železničním systému – přínosy a negativa

14.20 – 15.55
Koncepce vysokorychlostních železnic z pohledu cestujících
Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě
- jak naplňuje základní koncepční materiál MD ČR současné a budoucí požadavky na mobilitu obyvatelstva ČR
- co je nutné ještě učinit k naplnění závazků, vyplývajících z Bílé knihy EU, Státní energetické politiky a Pařížské konference o klimatu v oblasti osobní dopravy

Diskuse + občerstvení 18.15 - 19.15
moderátor + přednášející
Večeře (19.15 – 20.15)
Večerní diskuse 20.15 - 21.30
moderátor + přednášející

Diskuse + občerstvení 14.55 - 15. 55
moderátor + přednášející

PROGRAM - ÚTERÝ 13. 6.
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15.55 – 16.30

Blok B – Technická a provozní řešení moderní železnice

Principy koncepce železniční nákladní dopravy do roku 2030
Ing. Vít Sedmidubský, odbor strategie MD ČR
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-
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úloha železnice v oblasti nákladní dopravy
úloha silnice v oblasti nákladní doprava
jak bude nastavena a podporována spolupráce obou dopravních oborů
terminály kombinované dopravy
podpora „nízkonákladové“ kombinované dopravy (např. systém Mobiler)
podpora obnovy a výstavby vleček, malé terminály kombinované dopravy v areálech
průmyslových a skladovacích zón

Technicko-provozní studie VRT: motivace
Mgr. Ing. Radek Čech, ředitel odboru strategie GŘ SŽDC
-
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16.30 – 17.05
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- jak naplňují základní koncepční materiály požadavky nákladních dopravců
- co je nutné ještě učinit k naplnění závazků, vyplývajících z Bílé knihy EU, Státní energetické politiky a Pařížské konference o klimatu v oblasti nákladní dopravy

8.30 – 9.30

-
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představení hlavních technických řešení subsystém INS
představení hlavních technických řešení subsystém ENE
představení hlavních technických řešení subsystém CCS
představení hlavních technických řešení subsystém RST

9.30 – 9.45
Technicko-provozní studie VRT: aplikace
Ing. Martin Švehlík, odbor strategie GŘ SŽDC

17.05 – 17.40
Požadavky nákladních dopravců na železniční infrastrukturu a legislativu
a jejich naplnění v zásadních koncepčních materiálech MD ČR
Ing. Oldřich Sládek, výkonný ředitel ŽESNAD

důvody zpracování studie
cíle zpracování studie
výstupy zpracování studie
užití studie

Technicko-provozní studie VRT: výsledky
Ing. Marek Pinkava, SUDOP

Vytváření podmínek pro konkurenceschopnou nákladní železniční dopravu
Ing. Pavlína Tomková, O 130 MD ČR
- naplňování Usnesení vlády ČR č. 968/2015 Národní plán snižování emisí, jehož cílem je
převedení 30 % silniční nákladní dopravy na železnice,
- možnost podpory železniční nákladní dopravy v rámci programů OPD 2014-2020
- infrastrukturní předpoklady pro konkurenceschopnou železniční nákladní dopravu
- pozice železniční nákladní dopravy při aplikaci Koncepce nákladní dopravy
- spolupráce se sektorem silniční nákladní dopravy v kombinované dopravě

8.00 – 8.30

- strategie další přípravy vysokorychlostních železnic
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9.45 – 10.00
Technicko-provozní studie VRT: standardizace
(Ing. Jan Lutrýn, ACRI)
- normy, údržba
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17.40 – 18.15
Logistický systém nákladní dopravy
Petr Šimral, Metrans Rail
- logistický systém nákladní dopravy
- možnosti železnice v logistickém procesu a jak je využít

Diskuse + občerstvení 10.00 - 10.45
moderátor + přednášející
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10.45 – 11.20
Koncepce přechodu na jednotnou trakční soustavu
Ing. Luboš Knížek, O 130 MD ČR

PROGRAM - STŘEDA 14. 6.
Blok C – Zásadní změna v přístupu k provoznímu a uživatelskému pojetí železnice
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- energetika v železniční dopravě 21. století,
- limity výkonnosti a hospodárnosti systému 3 kV,
- přechod na jednotnou trakční soustavu jako nástroj ke zvýšení výkonnosti a hospodárnosti železnice
- přehled oblastí ovlivněných přechodem na jednotnou trakční soustavu
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Vnitřní konektivita železničního systému ČR
Ing. Jiří Pohl, Siemens, s.r.o.
- cíle a nástroje budoucí podoby udržitelné multimodální mobility (Doprava 4.0)
- poslání a technické řešení železnice v budoucí podobě udržitelné multimodální mobility
(Železnice 4.0)
- rozdílné úlohy konvenčního a vysokorychlostního železničního systému
- technická a provozní jednotnost konvenčního a vysokorychlostního železničního systému
- technická a provozní integrace perspektivních regionálních tratí do železničního systému
- pravidla a meze konektivity subsystémů INS, ENE, CCS a RST různých kategorií drah

11.20 – 12.00
Technické řešení přechodu ze stejnosměrné na jednotnou střídavou napájecí
soustavu
Ing. Lapáček, Komovia; Ing. Jaroslav Peroutka, Ing. Miroslav Nezkusil, SUDOP
- řešení konverze systému 3 kV na 25 kV pro konvenční železniční tratě
- návaznost konverze systému 3 kV na 25 kV na nově elektrizované tratě (severní část
území ČR)
- řešení návaznosti uzlů na vysokorychlostní tratě
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- hospodářský a provozní význam elektrizace dalších tratí
- rozdělení tratí SŽDC do třech kategorií z pohledu elektrizace (již realizována, prověřována, nepředpokládána)
- příprava elektrizace tratí, o níž již bylo rozhodnuto
- aktuální stav v posuzování vhodnosti elektrizace dalších tratí
- využití elektrizovaných tratí k napájení (nabíjení) vozidel provozovaných na tratích bez
elektrizace

Aktuálně řešené studie proveditelnosti a technicko-ekonomické studie na
síti SŽDC
Ing. Radim Brejcha, PhD, odbor strategie GŘ SŽDC

19

9.30 – 10.00

Vnější konektivita železničního systému ČR ve vztahu k EU
Ing. Petr Kolář, odbor strategie GŘ SŽDC

Diskuse 12.35 - 13.15
moderátor + přednášející v bloku C

Nařízení Evropského parlamentu a Rady:
- č. 1315/2013 (Transevropská dopravní síť (TEN-T): globální síť (comprehensive network)
a hlavní síť (core network), TEN-T v ČR pro osobní a nákladní železniční dopravu
- č. 913/2010 (síť koridorů RFC 1-9, koridory v ČR – základní informace a současný stav)
- č. 1316/2013 (Nástroj pro propojení Evropy - CEF)
- projekty SŽDC financované z CEF (I., II. a III. výzva) - předložené žádosti, schválené projekty, doba realizace, finanční náročnost
- úkoly pro SŽDC vyplývající ze IV. evropského železničního balíčku

Oběd (13.15 – 14.00)
Odjezd autobusu Clarion - výstaviště – 14.00 / výstaviště – Clarion 17.30
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

9.00 – 9.30
Elektrizace dalších tratí SŽDC
Ing. Petr Bošek, odbor strategie GŘ SŽDC

12.00 – 12.35

- představení v současné době zpracovávaných SP a TES
- představení technických parametrů navrhované sítě ve vazbě na SP a TES
- předpokládaný výhled SP ve vazbě na přepínaní napájecího systému 3 kV DC na systém
25 kV AC v SP

8.30 – 9.00

Občerstvení 10.00 - 10.20
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10.20 – 10.50
Vize ERTMS
Ing. Tomáš Konopáč, odbor strategie GŘ SŽDC
-

aktualizace NIP ERTMS
budování ETCS na tratích TŽK a na tratích s rychlostí vyšší než 160 km/h (úroveň 2),
postupné budování ETCS na tratích sítě TEN-T
budování ETCS na tratích mimo síť TEN-T
nutné podmínky pro zavedení úrovně 3
výzvy pro průmysl
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

10.50 – 11.20

NA MODEROVANOU KONFERENCI

Možnosti zavádění nových technologií řízení a zabezpečení na české železnici
Doc. Ing. Martin Leso, ČVUT Praha
- možnosti moderního technického řešení zabezpečovacího zařízení
- konektivita regionálních tratí
- přínosy ETCS 3. úrovně a existující technická řešení
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Vysokorychlostní železnice
jako nutná základní součást nové podoby a role železnic v ČR
konanou ve dnech 12. - 14. 6. 2017 v kongresovém sále Rubín hotelu Clarion
v rámci 18. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

11.20 – 11.50
Výstavba osobních terminálů SŽDC
Ing. Petr Pšenička, odbor strategie GŘ SŽDC
- koncepce výstavby přestupních terminálů na síti SŽDC
- úloha a vybavení přestupních terminálů (přestup vlak/regionální bus, vlak/MHD, parkoviště P + R + CH, místa pro parkování jízdních kol B + R)
- vybavení ostatních terminálů, kde není přestup na návaznou dopravu
(parkoviště P + R + CH, místa pro parkování jízdních kol B + R)
- informační systémy pro cestující
- financování výstavby, financování a zajišťování provozu

Účastnické poplatky *:
účast 12. - 14. 6.
účast 12. - 13. 6.
účast 13. - 14. 6.
oficiální raut 13. 6. (hotel Clarion)

2.750,- Kč
2.250,- Kč
2.250,- Kč
275,- Kč

* označte křížkem objednávané položky
ubytování si zajišťují účastníci individuálně

Závěrečná diskuse - 11.50 – 12.40 - moderátor
Závěr konference - 12.40 – 12.45 - moderátor

Oběd (12.45 – 13.45)

Jméno, příjmení, titul:

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

Firma, organizace:

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

DIČ:

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

Adresa firmy, organizace:

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

ORGANIZAČNÍ INFORMACE A POKYNY
..........................................................................

Závaznou přihlášku zašlete do 2. 6. 2017
poštou na adresu Kancelář Czech Raildays, Mariánskohorská 38, 702 00 OSTRAVA 1
e-mailem na adresu zapletal@railvolution.net
on-line z www.railvolution.net/czechraildays

AUTOBUSY:
12.6. – žst. Ostrava-Svinov – hotel Clarion, odjezd 10.00, stanoviště před stanicí
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

Telefon:

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

E-mail

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

Celkový poplatek daný součtem objednaných položek bude uhrazen:
do 5. 6. 2017 převodem na č. ú 115-3395480267/0100 *)
jako variabilní symbol použijte přidělené registrační číslo,
které po přihlášení obdržíte e-mailem s oznámením o potvrzení registrace.
hotově u prezence *)
* nehodící se škrtněte

sálu, vstup na veletrh, obědy, občerstvení – coffee breaks, katalog, Železniční magazín)

Přihlášky budou registrovány podle data doručení.
...............................................
podpis

……………………………..
razítko

