Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
České dráhy
Zlínský kraj
Q-rail

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní odbornou konferenci

Dopravní plánování na železnici 21. století – evoluce, revoluce nebo
jiné paradigma
Konference se koná ve dnech 12. a 13. října 2017 v Luhačovicích

Nad konferencí převzali záštitu:
Ing. Michal Štěpán, Člen představenstva pro osobní dopravu, České dráhy, a.s.
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Uni. Pardubice

Na konferenci vystoupí se svými zkušenostmi a poznatky:
Zástupce MDČR, Odbor veřejné dopravy, ČR

Zástupce SŽDC, Česká republika

Zástupce MDČR, Odb. drážní a vodní dopravy, ČR

Zástupce Žesnad, Česká republika

Zástupce Zlínský kraj, ČR

Zástupce Siemens, Česká republika

Zástupce ÖBB Infra, Rakousko (v jednání)

Zástupce Arriva, Česká republika

Zástupce LKA, Polsko

Zástupce ČD, Česká republika

Zástupce Pro Rail, Nizozemí

Hlavní partner konference:

ČD Informační systémy,

Partneři konference:

Oltis Group, Siemens, BORCAD

Vážené dámy a vážení pánové!
V prostorech Lázní Luhačovice se bude 12. a 13.10. 2017 konat další ročník naší tradiční
podzimní konference.

Ve spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera, Univerzity Pardubice,

Zlínským krajem a společností Q-rail a opět 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 (nejen) osobní dopravy. Tentokráte se zaměříme na otázku dopravního
plánování s dopadem na rozvoj železniční infrastruktury.
V současnosti se v České republice připravuje nebo realizuje celá řadu projektů na železniční
infrastruktuře (elektrizace, modernizace – Zlínsko, koridory TEN-T, Velký Osek – Choceň, sjednocení
trakční soustavy, příprava VRT atd.), které mají přispět k udržení nebo ke zvýšení její
konkurenceschopnosti. Jak chtějí, jak reálně mohou a jak jsou připraveni objednatelé a dopravci
využít tyto investice do infrastruktury pro zlepšení služeb pro koncové zákazníky – cestující a příp.
přepravce.

Jsou z jejich pohledu připravovaná opatření dostačující? Splňuje jejich očekávání a

reflektuje jejich záměry? A jak vidí objednatelé, dopravci a manažeři infrastruktury otázku dopravního
plánování pro příští roky? Komerční osobní a závazková doprava, nákladní doprava, představy
objednatelů a možnosti a role manažera infrastruktury a státu.
To vše v kontextu evropské liberalizující se železnice, která byla doposud vždy historicky
postavena na úzké provázanosti mezi infrastrukturou a provozem na ní v rámci jednoho subjektu,
který si určoval v rámci rozvoje infrastruktury své obchodní cíle. Je reálné přenést princip silniční
dopravy (jedna infrastruktura pro všechny různorodé skupiny uživatelů) na evropskou železnici? A
pokud ano, jak nejefektivněji.
Jaké zkušenosti a představy existují v zahraničí a jak se s touto problematikou zaobírají naši
bližší i vzdálenější sousedé v Evropské Unii? Kdo by měl být hlavním subjektem určujícím směr
vývoje a rozvoje železniční infrastruktury v závislosti na potřebách společnosti a jejích uživatelů. Jaká
by měla být zvolena strategie, aby se neomezoval rozvoj podnikání na železnici a současně byly
zajištěny efektivní a dlouhodobě udržitelné investice.
Cílem konference je diskuze nad danou problematikou, přičemž ta by měla být prezentována
pohledy dopravců, zástupců objednatelů, příp. dalších zástupců dopravního průmyslu. K tématu by
měly být dále prezentovány zkušenosti ze zahraničí.
Jednotlivé přednášky budou tradičně 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. Připravujeme pro Vás i
doprovodný program. I tento krásný kout naší země je bohatý a zajímavý z hlediska průmyslového a
kulinářského dědictví, dopravy i nádherné krajiny. Část z toho budete moci zažít s námi, zbytek bude
jen na Vás.

Program konference
12. října 2017, čtvrtek, Lázně Luhačovice, Společenský dům
9.00 – prezence účastníků konference
9.45 – zahájení konference, dopolední blok vystoupení, diskuze
13.30 – přestávka na oběd
14.30 – odpolední blok vystoupení, diskuze
19.00 – raut, volná diskuse, večeře

Vystoupení budou moderovaná a simultánně tlumočená. Jednací jazyky: čeština (slovenština),
angličtina.

13. října 2017, pátek, rámcový program
V rámci doprovodného programu se mj. zaměříme na některé kulinářské produkty regionu. Věříme, že
se Vám i tentokrát bude program líbit.

Vložné:
•

1500,- 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 2017“.

Termíny:
•

přihláška, potvrzení účasti – 1.10. 2017,

•

zaplacení vložného převodem na účet nejpozději do 11.10.2017 (možné též na místě),

•

konference – 12. a 13. 10. 2017.

Přihláška účasti na konferenci
Přihlášky zasílejte prosím na následující adresy: cizkova@gr.cd.cz, hrabacek@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:
Lázně Luhačovice, Společenský dům
Lázeňské náměstí 127, Luhačovice, 763 26

Ubytování:
Oproti minulým ročníkům není 100% garantováno ubytování v kapacitách Lázní Luhačovice
s ohledem na trvale probíhající léčebné pobyty. Nicméně ve městě je celá řada ubytovacích kapacit.

Ubytovací kapacity, které nabízí přímo Lázně Luhačovice:

1./ Hotel Alexandria****
2x dvoulůžkový pokoj Superior
Cena za pokoj a noc se snídaní: 3.910 Kč

2x dvoulůžkový pokoj Lux K
Cena za pokoj a noc se snídaní: 4.620 Kč

2./ Hotel Jurkovičův dům****
2x dvoulůžkový pokoj Superior
Cena za pokoj a noc se snídaní: 3.300 Kč

2x dvoulůžkový pokoj Lux
Cena za pokoj a noc se snídaní: 3.880 Kč

1x dvoulůžkový pokoj Komfort
Cena za pokoj a noc se snídaní: 3.010 Kč

3./ Hotel Dům B. Smetany****
2x dvoulůžkový pokoj Komfort A
Cena za pokoj a noc se snídaní: 2.300 Kč

4./ Vila Alpská růže ****
1x dvoulůžkové apartmá
Cena za apartmá a noc se snídaní: 3.100 Kč

2x čtyřlůžkové studio Komfort
Cena za 4-lůžkové studio a noc se snídaní: 4.320 Kč

Ubytování ve výše uvedených zařízeních je garantováno pouze do 15.9.2017

Rezervace ubytování – kontakt:
Objednávka ubytování musí být doručena písemně na adresu pobyty@lazneluhacovice.cz
V objednávce musí být uvedeny tyto údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon a emailová
adresa objednavatele i spolucestující osoby, název požadovaného ubytovacího zařízení a kategorie
pokoje a také poznámka „konference ČD“.
Je možné využít i objednávkového formuláře viz.:
https://www.lazneluhacovice.cz/25078-hotelovy-pobyt
Kontaktní osoba pro vyřizování objednávek ubytování:
Veronika Janigová
tel.: +420 577 682 207
E-mail: pobyty@lazneluhacovice.cz

Ostatní ubytovací kapacity:
- http://www.hotel-harmonie.cz
- http://www.hotel-ambra.cz
- http://www.pohoda-luhacovice.cz/cs
- http://www.hotelradun.cz
- http://www.vila-antoaneta.cz

