Pořadatel

Hlavní partner

Partneři semináře

Národní technologická platforma
Interoperabilita železniční infrastruktury
ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty, s.o.
si Vás dovoluje pozvat na odborný workshop

„Technologie výstavby pilotních úseků VRT v ČR“
který se koná pod záštitou

ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury

Datum: 31. října 2019
Místo: Praha, Botanique Hotel Prague, Sokolovská 11

Workshop je součástí dlouhodobých aktivit Technologické platformy na
podporu rozvoje Rychlých železničních spojení v České republice a jeho
cílem je seznámit představitele stavebních, výrobních a projektových
společností s aktuálním stavem přípravy systému s důrazem na konkrétní
problematiku výstavby pilotních úseků, jejichž zahájení se očekává od
roku 2025.

Workshop je součástí projektu: Vysokorychlostní tratě – budoucnost udržitelné mobility České republiky

Program
9:00 – 9:30

Registrace účastníků

9:30 – 10:15

Úvodní vystoupení ředitele SFDI Ing. Zbyňka Hořelici a náměstka
GŘ SŽDC, s.o. Ing. Mojmíra Nejezchleba

10:15 – 12:30

1. Diskusní panel „Odborná oblast výstavby pilotních úseků VRT a
oblast projektování a přípravy“ – moderuje Ing. Vladimír Kampík, MBA

12:30 – 13:00 Oběd
13:00 – 15:00

2. Diskusní panel „Rozvoj výchovy a vzdělávání odborníků pro realizaci
projektu výstavby Rychlých železničních spojení“ – moderuje
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

15:00 – 15:30

Závěr jednání

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Základní informace
Registrace účastníků bude probíhat od 9:00 hodin, vlastní program semináře je rozdělen do dvou
diskuzních panelů od 9:30 – 15:30 hodin. Zdvořile žádáme účastníky o registraci do 9:30 hodin.
Součástí semináře je prezentace společností Partnerů na panelech.
Informace o semináři jsou zároveň uvedeny na webových stránkách www.sizi.cz

Účast na semináři
Přihlášku účastníka je nutné zaslat do 24. 10. 2019 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-s-22019).
Účastnický poplatek je 500,00 Kč, pro účastníky ze škol 200,00 Kč.
Účastnický poplatek poukažte, prosím, na účet č. 43-1266260277, kód banky 0100 vedený u
Komerční banky, a.s.
Variabilním symbolem je IČ firmy nebo rodné číslo zakončené „-1“. Do zprávy pro příjemce,
prosíme, uveďte příjmení účastníka.

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.

Těšíme se na Vás

