POZVÁNKA NA KONFERENCI

PROGRAM KONFERENCE
8:00 - 9:00

Termín a místo konání

9:00 - 9:15

Čtvrtek dne 21. 11. 2019, 9:00 - 18:00 hod.

9:15 - 9:45

Hotel Olšanka, kongresový sál, Táboritská 23, Praha 3 - Žižkov

9:45 - 10:00

(vchod z Olšanského náměstí)

10:00 - 10:15

U příležitosti konference „Železnice 2019“ pořádají SUDOP PRAHA a.s., Správa
železniční dopravní cesty s.o., generální partner Subterra a.s. a partneři konference
Chládek & Tintěra a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a Swietelsky Rail CZ s.r.o. od
18:00 hod. společenský raut v restauraci hotelu Olšanka v Praze.

10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00

Spojení MHD

11:00 - 11:15
11:15 - 11:45

Praha - Hlavní nádraží: tramvaj č. 5, 9, 15, 26
Praha - Masarykovo nádraží: tramvaj č. 15, 26

11:45 - 12:00
12:00 - 12:15

Ubytování
Účastníci konference si ubytování zajišťují a hradí sami. Možnost ubytování v hotelu Olšanka,
tel. 267 092 212, případné informace poskytne kancelář společnosti, tel. 267 094 305.

12:30 - 12:45
12:45 - 13:00

Jednací jazyky

13:00 - 14:00

Čeština, slovenština

14:00 - 14:15

Organizační výbor konference

14:15 - 14:30

Ing. Tomáš Slavíček, generální ředitel, SUDOP PRAHA a.s.
Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel, SŽDC, s.o.
Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele, SŽDC, s.o.
Ing. Ivan Pomykáček, výrobní ředitel, SUDOP PRAHA a.s.

Informace
Mgr. Jakub Ptačinský
Květa Homolová
Iveta Čermáková

12:15 - 12:30

14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30

tel. 267 094 804
tel. 267 094 305
tel. 267 094 304

e-mail: jakub.ptacinsky@sudop.cz
e-mail: kveta.homolova@sudop.cz
e-mail: iveta.cermakova@sudop.cz

Za organizační výbor se na setkání těší

15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45

Bc. Jiří Svoboda, MBA

generální ředitel
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Ing. Tomáš Slavíček
generální ředitel
SUDOP PRAHA a.s.

16:45 - 17:00
17:00 - 17:15

Registrace účastníků
Zahájení konference

Ing. Tomáš Slavíček, generální ředitel, SUDOP PRAHA a.s.

Slavnostní vyhlášení osobnosti roku železniční infrastruktury

Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel, Správa železniční dopravní cesty s. o., Generální ředitelství

Legislativní podmínky a podpora výstavby VRT v ČR
Ing. Martin Kolovratník, poslanec, Parlament České republiky

Strategické cíle SŽDC v oblasti rozvoje železniční sítě ČR

Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel, Správa železniční dopravní cesty s. o., Generální ředitelství

Strategie Ministerstva dopravy ČR ve střednědobém výhledu

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., 1. náměstek ministra dopravy ČR, Ministerstvo dopravy České republiky

Financování železničních projektů

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Základní informace
Konference je jednodenní a registrace účastníků bude probíhat od 8:00 hod.,
vlastní program konference bude od 9:00 do 18:00 hod. Zdvořile žádáme
účastníky o registraci před 9:00 hod., abychom zabránili zdržení počátku konference.
Od 18:00 hod. bude připraven společenský raut v restauraci hotelu Olšanka.

Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele, Správa železniční dopravní cesty s. o., Generální ředitelství

Účastníkům konference je k dispozici sborník příspěvků v digitální formě.
Součástí konference je také prezentace ﬁrem v předsálí. V průběhu přestávek bude
k dispozici čas i prostor pro neformální setkání účastníků.

Ing. Luděk Sosna, Ph.D., ředitel odboru strategie, Ministerstvo dopravy České republiky

Informace budou také uvedeny na webových stránkách www.sudop.cz,
www.silnice-zeleznice.cz a na stránkách konference www.konferencezeleznice.cz

Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury

Aktuální stav realizace a přípravy významných modernizačních staveb na železniční
infrastruktuře, zajištění ﬁnancování investičních akcí
Diskuze
Coﬀee Break
Posouváme se v projektové přípravě železničních staveb vždy skutečně vpřed?
Zajištování provozuschopnosti dráhy

Ing. Marcela Pernicová, náměstkyně generálního ředitele, Správa železniční dopravní cesty s. o. ,Generální ředitelství

Prioritní připravované železniční stavby z pohledu Středočeského kraje

Ing. František Petrtýl, radní pro oblast dopravy, Krajský úřad Středočeského kraje

Významné stavby výpravních budov

Ing. Alena Heinišová, ředitelka odboru přípravy staveb, Správa železniční dopravní cesty s. o., Generální ředitelství

Metodika systému ETCS

Ing. Martin Raibr, vedoucí střediska elektrotechniky, trakce, sděl. a zab. zařízení, SUDOP PRAHA a.s.

Oběd
Vysokorychlostní železniční doprava – úkoly na příště

Ing. Emanuel Šíp, předseda dopravní sekce, Hospodářská komora České republiky

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla

Ing. Pavel Paidar, náměstek ředitele SS západ, Správa železniční dopravní cesty s. o., SSZ

Modernizace traťového úseku odbočka Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně)

Ing. Michal Babič, technický ředitel, Mott Macdonald CZ, spol. s r.o.

Železničná estakáda nad Nosickou priehradou

Účast na konferenci
V případě zájmu využijte elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese
www.konferencezeleznice.cz.
Tuto přihlášku je nutné vyplnit do 15. 11. 2019.
Účastnický poplatek na osobu činí: 4 500 Kč vč. DPH.
Tento poplatek zahrnuje: účast na konferenci, sborník v digitální formě, občerstvení
v průběhu dne, oběd a společenský raut.

Ing. Peter Ďuriš, vedúci VS stavebnej výroby, VS 4 Mosty, Doprastav, a.s.

Realizace stavby Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice

Ing. Tomáš Kotek, hlavní stavbyvedoucí, Subterra a.s.

Implementace procesu BIM v prostředí SŽDC

Účastnický poplatek poukažte prosím na účet č. 681600/0300 vedený u ČSOB, a.s.,
kde variabilním symbolem je IČO ﬁrmy zakončené „1“.

Ing. Petr Provazník, vedoucí oddělení, odbor strategie, Správa železniční dopravní cesty s.o., Generální ředitelství

Zkušenosti s BIM na zakázkách pro Deutsche Bahn

Ing. Pavel Utinek, asistent výrobního ředitele, SUDOP PRAHA a.s.

Rozšiřování rádiového systému GSM-R na vedlejší tratě

Ing. Pavel Vítek, jednatel, Kontron Transportation s.r.o.

Aerodynamika v železničních tunelech

Ing. Emanuel Mergl, vývojový pracovník, VÚKV a.s.

Vliv železniční infrastruktury na stanovení provozních souborů regionální osobní dopravy

Ing. Martin Jacura, PhD., Ing. Lukáš Týfa, Ph.D., ČVUT - Fakulta dopravní Praha

Veřejný prostor a dopravní infrastruktura

Dipl. Ing. Pavel Dokulil, MBA, ředitel, mmcité + a.s.

Odpadové hospodářství v rámci veřejných zakázek zadávaných zadavatelem SŽDC, s.o.

Ing. Richard Filip, obchodní ředitel, REMEX CZ, a.s.

Rozvoj a standardizace provozu sítě SŽDC

Mgr. Tomáš Businský, ředitel úseku Servis Infrastruktury, ČD - Telematika a.s.

17:15 - 17:30

Vláknově optické senzory v železničním stavitelství a kolejové dopravě

17:30 - 18:00
18:00 - 22:00

Závěr
Společenský raut

Ing. Tomáš Krenželok, Ph.D., vedoucí vývojového oddělení, PRODIN a.s.

Na základě řádně vyplněné závazné přihlášky na www.konferencezeleznice.cz
a uhrazeného účastnického poplatku, který bude připsán na náš účet, vyhotovíme
daňový doklad, který zašleme na vaši adresu, nebo můžete tuto volbu zvolit přímo
v přihlašovacím formuláři.
V případě neúčasti závazně registrovaného účastníka pořadatel umožní stažení
sborníku v digitální podobě. Účastnický poplatek pořadatel nevrací.

REKLAMA
Reklama a komerční příspěvek do sborníku

Do sborníku příspěvků lze zařadit reklamu či komerční článek v rozsahu jedné nebo
dvou stran. Formát jedné strany sborníku je 165x235 mm. Cena za zařazení reklamy
či komerčního příspěvku do sborníku činí:
Reklama ve sborníku černobílá
Reklama ve sborníku barevná

2 500 Kč vč. DPH / stránka
3 500 Kč vč. DPH / stránka

Platbu za reklamu zašlete na účet č. 681600/0300 vedený u ČSOB, a.s. Platbu je nutno vždy
označit variabilním symbolem, kdy variabilní symbol je IČO ﬁrmy zakončené „5“.

Těšíme se na Vás
fotograﬁe z minulého ročníku

Speciﬁkace reklamy: formát 165 x 235 mm (š x v) v PDF v rozlišení min 300 dpi model CMYK,
nejlépe Uncoated FOGRA 39, pdfx-1, spad na ořez 3mm z každé strany.
V případě Vašeho zájmu využijte formulář, který naleznete na stránkách konference
www.konferencezeleznice.cz.
Objednávka reklamy musí být zadána v elektronické přihlášce a digitální verze reklamy
poslána na email: jakub.ptacinsky@sudop.cz a kveta.homolova@sudop.cz.
Reklamu do sborníku je nutné zaslat do 15. 10. 2019.
Později doručené materiály nebudeme schopni zařadit do sborníku příspěvků.

24. ročník konference

ŽELEZNICE
2019

Prezentace v předsálí - vlastní panel

Pro prezentaci lze objednat umístění reklamního panelu v předsálí konference. U panelů
budou umístěny stolky pro vyložení propagačních materiálů. Panely lze v předsálí instalovat
v den konání konference od 7:00 hod.
Cena za umístění reklamního panelu a stolu pro materiály v předsálí činí:
Vlastní panel

3 500 Kč vč. DPH / panel

Platbu za prezentaci v předsálí zašlete na účet č. 681600/0300 vedený u ČSOB, a.s. Platbu je
vždy nutno označit variabilním symbolem, kdy variabilní symbol je IČO ﬁrmy zakončené „9“.
Před zaplacením poplatku za panel a odesláním objednávky v elektronickém formuláři,
který naleznete na www.konferencezeleznice.cz, je nutno u pořadatele rezervovat prostor
pro instalaci panelu. Pořadatel bude prostor pro instalaci panelu rezervovat v pořadí přijetí
rezervace do zaplacení poplatku za umístění panelu, nejdéle však po dobu 14 dní.
Objednávky přes elektronický formulář zasílejte nejpozději do 15. 11. 2019.

21. listopadu 2019

Hotel Olšanka - kongresový sál
Táboritská 23, Praha 3

Generální partner

Partneři
Elektrizace železnic
Praha a.s.

více informací naleznete na www.konferencezeleznice.cz

