
                                                                                      

                                                    

            
  
 
 

 
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera  

 
České dráhy 

 
KODIS 

 
 

 
si Vás dovolují pozvat na mezinárodní odbornou konferenci 

 

Cestující v p řepravním procesu 

 
Konference se koná ve dnech 13. a 14. října 2016 ve Vendryni  

 
 

Nad konferencí převzali záštitu:  

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 KODIS , Moravskoslezský kraj, ČR 

Zástupce DB Regio,  Německo,  

Zástupce  ÖBB , Rakousko 

Zástupce RhB , Švýcarsko 

Zástupce TUB Ostrava, Česká republika 

 

Zástupce ČVUT Praha, Česká republika 

Zástupce Siemens, Česká republika 

Zástupce Borcad, Česká republika 

Zástupce Oltis Group, Česká republika 

Zástupce ČTÚ, Česká republika 

Zástupce Somemove , Česká republika 

 

 

 
Hlavní partne ři konference :   ČD Informační systémy,  
 
Partner konference:   Oltis Group, Siemens, BORCAD 
 
Mediální partner:    Železničář  



                                                                                      

                                                    

            

Vážené dámy a vážení pánové! 
 

V obci Vendryně ležící v severovýchodním cípu České republiky v místě sevřeném Polskem, 

Slovenskem, nádherným hřebenem Moravskoslezských Beskyd a nejrozsáhlejším industriálním 

územím v ČR se v hotelu Vitality (na dohled historické budovy zastávky bývalé Košicko-bohumínské 

dráhy) bude konat další ročník naší tradiční podzimní konference.  Ve spolupráci s Dopravní fakultou 

Jana Pernera, Univerzity Pardubice a společností KODIS a díky partnerské podpoře společností ČD 

Informační systémy, Oltis Group, Siemens a Borcad se Vám i v letošním roce pokusíme nabídnout 

zajímavá témata týkající se železniční osobní dopravy. V centru našeho zájmu bude cestující 

v průběhu přepravního procesu. Navážeme přitom trochu na minulá setkání, pokusíme se však jít u 

níže uvedených témat do větší hloubky.  

• Potřeby a očekávání cestujících 

o Před cestou a během cesty 

o Prostředky a služby k uspokojení cestujícího 

o Dle druhu cesty a cestujícího 

o Nyní a v časovém výhledu 5 až 10 let 

o Pohled cestujícího  

• Zajištění atraktivní objednávané veřejné dopravy  

o Dálková a regionální doprava 

o Služby, požadavky na kvalitu a informace 

o Pohled objednatele 

• Důležité prvky kvality konkurenceschopné přepravy 

o Sedadla 

o Tepelná pohoda 

o Informace 

o Dostupnost datové a telefonní konektivity ve vlacích 

o Role designu 

o Pohled průmyslu a veřejné správy 

• Zajištění kvality 

o Personál 

o Standardy kvality, požadavky na vozidla z hlediska jejich vybavení 

o Speciální skupiny cestujících a služeb (PRM, kola, děti...) 

o Pohled dopravce 

Jednotlivé přednášky budou i v letošním roce doplněny o prostor pro diskuzi, kde budete moci 

projevit svůj pohled na danou věc. A pokud budete chtít některá témata probrat více v soukromí, bude 

k dispozici čas a prostor během přestávek, oběda nebo večerního rautu. Region je bohatý a zajímavý 

z hlediska průmyslového dědictví, dopravy i nádherné krajiny. Část z toho budete moci zažít s námi, 

zbytek bude jen a jen na Vás. 

 



                                                                                      

                                                    

            

 
Program konference 
 
13. říjen 2016, čtvrtek, Vendryn ě, Hotel Vitality 

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. 

 

14. říjen 2016, pátek, rámcový program 

Doprovodný program se bude konat v Ostravě. Svezeme se historickou tramvají a navštívíme oblast 

Dolních Vítkovic. Věříme, že se Vám i tentokrát bude program líbit.   

 

Vložné:  

• 1400,- 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 2016“. 

Termíny : 

• přihláška, potvrzení účasti – 20.9. 2016, 

• zaplacení vložného převodem na účet nejpozději do 12.10.2016 (možné též na místě), 

• konference – 13. a 14. 10. 2016. 

 

Přihláška ú časti na konferenci 

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

vanurova@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:  

Hotel Vitality 
č.p. 1217, Vendryně, 739 94 
 
Pro účastníky konference jsou rezervovány pokoje za zvýhodněné ceny přímo v Hotelu Vitality ve 

Vendryni. Předběžná rezervace bude platit do 30.9.2016. Pro zvýhodněnou cenu je nutno při 

objednávce ubytování uvést „Konference ČD, 2016 “. Po 30. 9. 2016 nemůžeme garantovat volnou 

kapacitu v ubytovacích zařízeních hotelu, proto si prosím ubytování zamluvte včas. 

 

Zvýhodn ěná cena za ubytování (platí i p ři prodloužení pobytu): 

dvoulůžkový pokoj standard:   2445,- Kč/pokoj/noc 

dvoulůžkový pokoj s balkonem:   2595,- Kč/pokoj/noc 

dvoulůžkový pokoj - apartmán:   4095,- Kč/pokoj/noc 

jednolůžkový pokoj bezbariérový:  1920,- Kč/pokoj/noc

jednolůžkový pokoj - garsoniéra:  1920,- Kč/pokoj/noc

 

cena za ubytování je včetně místních poplatků, snídaně formou bufetu, WiFi v celém hotelu, parkování 

před hotelem, vstup do aqua zone (bazén s atrakcemi, 2x whirlpool, aqua bar) 

 

Rezervace ubytování – kontakt: 

tel.:      +420 595 530 611 

mobil:   +420 734 753 830  

fax:       +420 558 320 455   

e-mail:  recepce@hotelvitality.cz 


