Pořadatel

Partneři semináře

Národní technologická platforma
Interoperabilita železniční infrastruktury
si Vás dovoluje pozvat na odborný workshop

„Cestovní mapa – moderní technologie
vysokorychlostních tratí v České republice“
který se koná pod záštitou

generálního ředitele Správy železnic, s.o.

Datum: 25. května 2022
Čas: 09:00 – 14:00
Místo: konferenční sál, hotel Grandior, Na Florenci 29/Na Poříčí 42, Praha 1

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

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

Program
8:30 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:45

Zahájení a úvodní vystoupení
1. Železniční infrastruktura ČR jako součást evropského železničního
systému – Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele,
Správa železnic, s.o.
2. Cestovní mapa, základní dokument projektu TP IŽI
„Vysokorychlostní železnice – budoucnost udržitelné mobility ČR“ –
Ing. Jaroslav Vašátko, vedoucí projektového týmu VRT-B, TP IŽI
3. Příprava výstavby vysokorychlostních tratí v ČR – Ing. Martin Švehlík,
ředitel odboru přípravy VRT, Správa železnic, s.o.

9:45 – 10:00

Přestávka, občerstvení

10:00 – 11:30

Dopolední blok jednání
4. Moderní technologie pro vysokorychlostní tratě
4.1. Subsystém – Infrastruktura – Ing. Leoš Horníček, Ph.D., ČVUT
4.2. Subsystém – Energie – Ing. Lenka Linhartová, TP IŽI
4.3. Subsystém – Řízení a zabezpečení – Ing. Vladimír Kampík, MBA,
AŽD Praha s.r.o.
4.4. Subsystém – Rozhraní – Ing. Jiří Jelének, VÚKV a.s.
4.5. Diskuze k dopoledním bloku

11:30 – 12:30

Oběd

12:30 – 14:00

Odpolední blok jednání
5. Výchova a vzdělávání – Ing. Milan Ptáček, Signal Projekt s.r.o.
6. Zapojení průmyslových partnerů do procesu přípravy a výstavby
vysokorychlostních tratí – Ing. Antonín Blažek, Ph.D., enteria a.s.
7. Diskuze
8. Závěr
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INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Základní informace
Registrace účastníků bude probíhat od 8:30 hodin. Zdvořile žádáme účastníky o registraci do 9:00
hodin.
Informace jsou zároveň uvedeny na webových stránkách https://www.sizi.cz/seminar-12022

Účast na semináři
Přihlášku účastníka je nutné zaslat do 20. 05. 2022 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 (https://www.sizi.cz/seminar-12022)
Účastnický poplatek je 300,00 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 konference.

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

