PROGRAM 7. 11. 2016
12:00–12:30

Prezence účastníků

12:30–14:45

Blok 1

Zahájení

Úvodní slovo významných hostů
O úvodní slovo budou laskavě požádáni Dan Ťok – ministr dopravy ČR a Pavel Surý –
generální ředitel SŽDC
Aktualizovaná koncepce Rychlých spojení (RS) České republiky
Vysokorychlostní tratě v kontextu dopravní poli ky České republiky

Téma 1

www.sizi.cz

Národní technologická platforma
Interoperabilita železniční infrastruktury
pod záštitou ministra dopravy České republiky pořádá

Luděk Sosna – ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy
Aktualizovaná koncepce Rychlých spojení (RS) České republiky

konferenci

Jindřich Kušnír – ředitel Odboru drážní a vodní dopravy, Ministerstvo dopravy
Téma 2

Vysokorychlostní železnice jako řešení stávající poptávky po mobilitě
Herald Ruijters – Ac ng Director, European mobility network
Libor Lochman – Společenství evropských železnic (CER), výkonný ředitel

Záměry výstavby a využívání
Rychlých železničních spojení
v České republice

Carlo Borghini – Shi 2Rail, výkonný ředitel
14:45–15:00

Přestávka na kávu

15:00–18:00

Blok 2

Téma 3

Průběh přípravy výstavby tra a podmínek pro jejich používání
Koncepční pohled na VRT, Stav projektové přípravy RS v ČR, Česko‐Saský projekt
Praha‐Drážďany
Radek Čech – ředitel Odboru strategie, SŽDC
Koncepční pohled na VRT v Rakousku, spolupráce s ČR
Zástupce ÖBB

Téma 4

Prezentace zástupců železničního průmyslu, výzkumných a projektových ústavů,
formulace požadavků a stav jejich zajištění spojených se železniční infrastrukturou
České republiky – předpokladem umožňujícím využívání RS v ČR
Provozní a technické parametry vysokorychlostních tra

Motto: "Zvyšování rychlostí na železnici České republiky s podílem
výzkumně vývojových aktivit a především činnosti širší průmyslové
praxe, společností a institucí sdružených v Technologické platformě –
klíčový prostředek zvyšování konkurenceschopnosti a komerční
úspěšnosti železniční dopravy"

Mar n Vachtl – SUDOP Praha a.s.
Subsystém Infrastruktura
Jiří Tesař – Subterra a.s.
Marek Smolka – DT Výhybkárna a strojírna, a.s.
Subsystém Řízení a zabezpečení

7. listopadu 2016

Vladimír Kampík – AŽD Praha a.s.
Experimentální ověřování technických řešení zaměřených na využívání RS
Petr Kaván – Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Souhrn

Souhrn zásadních námětů a poznatků z vystoupení a diskuzí konference a návrh
jejich souvisejících námětů
Předsedající:
O o Plášek – VUT v Brně

v kongresovém sále Hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3
(vchod z Olšanského náměstí)

Více informací na www.sizi.cz, telefonním čísle +420 234 065 499 nebo na emailu: sekretariat@sizi.cz

Ondřej Jiroušek – ČVUT v Praze
18:00

Závěr jednání

18:00–21:00

Společenské setkání účastníků konference

Generální partner

Partneři konference
Výzkumný
Ústav
Železniční, a.s.

POZVÁNKA NA KONFERENCI

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Termín a místo konání

Základní informace

Pondělí 7. listopadu 2016, 12:00–18:00 hodin
Hotel Olšanka, kongresový sál, Táboritská 23, Praha 3
(Vchod z Olšanského náměstí)

Konference je půldenní a registrace účastníků bude probíhat od 12:00 hod.,
vlastní program konference je rozdělen do 2 bloků od 12:30 do 18:00 hodin.
Zdvořile žádáme účastníky o registraci do 12:30 hodin.

Přípravný výbor konference

Od 18:00 hodin bude připraveno společenské setkání účastníků
konference.

Řízení programové a organizační přípravy je zajištěno Přípravným
výborem konference složeným z odborníků pro jednotlivé věcné oblasti.

Součástí konference je prezentace společností Partnerů v předsálí.

Jednací jazyk

Informace jsou zároveň uvedeny na webových stránkách www.sizi.cz.

Čeština, angličtina
Tlumočení zajištěno

Účast na konferenci

Spojení MHD
Praha hlavní nádraží, tramvaj č. 5, 9, 15 a 26/ tramvajová zastávka
Olšanské náměstí
Praha Masarykovo nádraží, tramvaj č. 5, 15 a 26/ tramvajová zastávka
Olšanské náměstí

Informace:
Zdeňka Ziková

tel.: +420 234 065 499, +420 602 881 892

Těšíme se na Vás
Konference je součástí projektu „Interoperabilita - inovační proces
konkurenceschopnosti udržitelného železničního systému“ v rámci
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

NÁRODNÍ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA
Interoperabilita železniční infrastruktury
CZECH TECHNOLOGY PLATFORM
Interoperability of Railway Infrastructure

Přihlášku účastníka je nutné zaslat do 31. 10. 2016 na email:
sekretariat@sizi.cz, nebo na adresu: Kodaňská 46/1441, Vršovice, 101 00
Praha 10. Formulář je k dispozici ke stažení na webových stránkách
www.sizi.cz (http://www.sizi.cz/registrace-k-1-2016).
Účastnický poplatek je 600 Kč.
Tento poplatek zahrnuje: účast na konferenci a společenském setkání
včetně sborníku, který bude vydán po uskutečnění konference, nejpozději
do 1 měsíce, v digitální formě (na datovém nosiči USB) a zároveň
zveřejněn na webových stránkách www.sizi.cz.
Účastnický poplatek poukažte, prosím, na účet č. 43-1266260277, kód
banky 0100 vedený u Komerční banky, a.s., kde variabilním symbolem je
IČ ﬁrmy nebo rodné číslo zakončené „-1“.
Na základě řádně vyplněné a odeslané závazné přihlášky a připsané
platby na náš účet, vyhotovíme účetní doklad, který zašleme na uvedenou
adresu.
Účastnický poplatek pořadatel nevrací.

