
                                                                                   

                     

            
  
 
 

 
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera  

 
České dráhy 

 
Ústecký kraj 

 
 

 
si Vás dovolují pozvat na mezinárodní odbornou konferenci 

 

Autobus a vlak - konkurence nebo spolupráce? 

 
Konference se koná ve dnech 8. a 9. října 2015 v Lounech  

 
 

Nad konferencí převzali záštitu:  

Oldřich Bubení ček, hejtman Ústeckého kraje  

Ing. Michal Št ěpán,  Člen představenstva pro osobní dopravu, České dráhy, a.s.  

doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D., Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice  

 

Na konferenci vystoupí se svými zkušenostmi a poznatky: 

 

Zástupce MD ČR, Odbor veřejné dopravy, ČR 

Zástupce KÚ ODO , Ústecký kraj, ČR 

Zástupce VVO,  Německo, Sasko 

Zástupce  ÖBB , Rakousko 

Zástupce DB , Německo 

Zástupce ČD, Česká republika 

 

Zásupce Arriva CZ, Česká republika 

Zástupce Siemens, Česká republika 

Zástupce IVECO, Česká republika 

Zástupce MU Brno, Česká republika 

Zástupce Autonap ůl, Česká republika 

 

 

 
Hlavní partner konference :   ČD Informační systémy,  
 
Partne ři konference:   Oltis Group, Siemens, BORCAD, T-Mobile 
 
Mediální partner:    Železničář, ŽelPage



                                                                                   

                     

            

 
Osobní železniční a linková autobusová doprava představují ve 21. století zásadní 

element veřejné hromadné dopravy. V určitých oblastech se vzájemně vhodně doplňují, 

v jiných si zase přímo konkurují. Každý z uvedených dopravních modů má své bezesporné 

výhody a nevýhody a je vyhledáván různými skupinami cestujících. Životní cyklus vozidel, 

závislost na dostatečné kvalitě a kapacitě infrastruktury, přepravní kapacita - to vše jsou 

jedny ze zásadních parametrů, které determinují smysluplné, efektivní a hospodárné využití 

obou přepravních modů a stanovují vstupní předpoklady pro jejich úspěšnost na trhu veřejné 

dopravy. V současné době jsme svědky uvolnění trhu dálkové autobusové dopravy 

v západní Evropě a obrovského boomu dálkové vnitrostátní autobusové dopravy zejména 

v Německu, který se promítá do nabídky dálkové mezinárodní autobusové dopravy. Do jaké 

míry tento trend ovlivní železniční dopravu, její nabídku a dlouhodobou 

konkurenceschopnost? Přitáhne tento trend nové cestující do veřejné dopravy nebo dojde 

k přerozdělení trhu veřejné dopravy v neprospěch železnice? Do jaké míry ovlivní tento trend 

životaschopnost komerční dálkové železniční dopravy v zemích jako je Německo nebo 

Rakousko? Jakou roli hraje dálková autobusová doprava v České republice ve vztahu 

dopravě železniční? Je jejím komplementárním doplňkem tam, kde není dostatečná 

železniční infrastruktura nebo je jejím přímým konkurentem i na relacích, kde je pozice 

železniční dopravy nadprůměrná? Jaká je pozice železniční osobní dopravy v plošné 

obsluze regionů, zejména tam, kde přepravní vytížení není příliš velké? Není zde role spíše 

dopravy autobusové? Jaký je postoj regionů v Evropě k veřejně nepopulárním krokům 

vedoucím k rušení či omezování regionální železniční dopravy ve prospěch dopravy 

autobusové, zejména tam, kde toto řešení může přinést zkvalitnění nabídky veřejné dopravy 

při obdobném dopady do veřejných rozpočtů? Kde je hranice mezi autobusovou a železniční 

dopravou? Jak vnímají železniční dopravci a objednatelé železniční dopravy pozici a vývoj 

dopravy autobusové? 

Výše uvedené otázky nebo jejich část by měla být předmětem vystoupení nebo 

diskuze jednotlivých přednášejících a dalších účastníků konference. Daná témata by měla 

být na konferenci prezentována pohledy zástupců objednatelů, dopravců, výrobců 

železničních a autobusových vozidel a akademické sféry. K tématu by měly být dále 

prezentovány zkušenosti ze zahraničí. Kromě uvedených přednášejících se zúčastní další 

zástupci dopravců, správců infrastruktury, objednatelů dopravy, výrobců vozidel a dalších 

institucí. Po jednotlivých příspěvcích bude následovat diskuze k tématu.  

Konference navazuje na obdobné setkání konané v roce 2010 v Jindřichově Hradci, 

2011 v Liberci, 2012 v Mikulově, 2013 v Jeseníku a v roce 2014 v Konstantinových Lázních.  

 



                                                                                   

                     

            

 
Program konference 
 
8. říjen 2015, čtvrtek, Louny, Kulturní d ům Zastávka 

9.00 – prezence účastníků konference 

9.45 – zahájení konference, dopolední blok vystoupení, diskuze 

12.30 – přestávka na oběd 

13.50 – odpolední blok vystoupení, diskuze 

19.00 – raut, volná diskuse, večeře 

 

Vystoupení budou moderovaná a simultánně tlumočená. Jednací jazyky: čeština 

(slovenština), angličtina. 

 

9. říjen 2015, pátek, rámcový program 

Doprovodný program je v přípravě. Věříme, že se Vám i tentokrát bude líbit.   

 

Vložné:  

• 1300,- Kč, (studenti denního studia 500,- Kč), 

• zahrnuje CD, občerstvení během konference, oběd, večerní raut, účast 

na doprovodném programu, 

• vložné je splatné do zahájení konference převodem na účet č. 133605011/0100 

anebo při prezenci v hotovosti, 

• žádosti o vystavení faktury posílejte na adresu: hrabacek@gr.cd.cz nebo České 

dráhy, a.s., KOD, Jan Hrabáček, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, 

• při platbě převodem na účet uveďte prosím jako variabilní symbol IČO Vaší 

organizace, v případě fyzických osob datum narození, a tyto údaje zašlete prosím 

v přihlášce, aby byla Vaše platba identifikovatelná. Dále uveďte ve zprávě 

pro příjemce (pokud je to možné) Vaše příjmení a text „Konference 2015“. 

Termíny : 

• přihláška, potvrzení účasti – 20.9. 2015, 

• zaplacení vložného převodem na účet nejpozději do 7.10.2015 (možné též na místě), 

• konference – 8. a 9. 10. 2015. 

 

 

 

 



                                                                                   

                     

            

 

Přihláška ú časti na konferenci 

Přihlášky zasílejte prosím na následující adresy: hrabacek@gr.cd.cz, cizkova@gr.cd.cz    

V potvrzení účasti je nutné uvést: 

• organizaci, kterou účastník zastupuje, jméno, příjmení, IČO organizace, v případě 

fyzických osob datum narození, 

• počet osob (kapacita je omezená, proto prosíme maximální počet 1-2 účastníků 

za každou organizaci, v případě většího zájmu dejte prosím vědět organizátorům, 

v případě volné kapacity bude tato účast řešena individuálně s každým zájemcem), 

• počet míst pro studenty omezen na cca 10 – 15 (závisí na vyčerpání kapacity 

konference). 

 

Adresa místa konání konference:  

 
Kulturní dům Zastávka 
http://kdzastavka.cz/?s=kontakt 
Poděbradova 1135  
Louny, 440 01 

 

Ubytování:  

Oproti minulým ročníkům dochází v tomto roce k následující změně. Místo konání 

konference se nekoná přímo v zařízení, které současně poskytuje ubytování, ale v kulturním 

domě Zastávka, který ubytování přímo nezajišťuje. Z tohoto důvodu byla v městě Louny 

provedena předrezervace ubytování pro účastníky v následujících hotelích: 

• Hotel Union, ca 52 míst, www.hotel-union.cz 

• Hotel U Radnice, ca 15 míst, www.hoteluradnice.cz 

• Hotel Na Hradbách - ca 14 míst, www.hotelnahradbach.cz  

• Hotel Zlatý Lev - ca 22 míst, www.hotel-zlatylev.cz 

Předrezervace je zamluvena na období během srpna, nejpozději během září v závislosti na 

vytíženosti a poptávce míst po ubytování v regionu. Větší část pokojů je dvojlůžkových. 

Z tohoto důvodu si ubytování zajistěte prosím co nejdříve. Pořadatelé negarantují ubytování 

při jeho pozdním objednání nebo při jeho vyčerpané kapacitě. 

 

 

 

 

 



                                                                                   

                     

            

 

Nabídka prezentace  
 

Zájemcům nabízíme možnost prezentovat svoji společnost nebo své služby v rámci 

konference (umístění loga na konferenci, prezentace propagačních materiálů v době konání 

konference apod.). Podmínky a možnosti prezentace budou řešeny individuálně v závislosti 

na jejím požadovaném rozsahu. Další informace obdržíte na e-mailové adrese 

hrabacek@gr.cd.cz nebo na telefonním čísle +420 725 790 030. V případě Vašeho zájmu 

dejte prosím vědět nejpozději do 30.9.2015. 

 


