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České dráhy 

 
Svaz osobních železničních dopravců 

 
 
 
 

 
si Vás dovolují pozvat na mezinárodní odbornou konferenci 

 

Výluky na železnici 

 
Konference se koná ve dnech 13. a 14. října 2022 v Mariánských Lázních 

 
 

Nad konferencí převzali záštitu:  

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity 

Pardubice  

Ing. Jiří Ješeta, člen představenstva, České dráhy, a.s.  

 

 

Na konferenci vystoupí s přednáškami: 

 

Luboš Knížek - MDČR, Odbor drážní dopravy  

František Vichta - MDČR, Odbor veřejné dopravy 

Jaroslav Flegl - Správa železnic, Odbor plánování a 

koordinace výluk 

Bohuslav Stečínský - Správa železnic, Odbor 

provozuschopnosti  

Pavel Paidar - Správa železnic, Odbor přípravy staveb  

 

 

Robér Bormann - SBB PV, Švýcarsko  

Jaroslav Tyle - Žesnad  

Petr Moravec - SVOD Bohemia 

Sebastián Čarek - FTE, Evropa 

Petr Fridrišek - ČAOVD  

Ulrich Mölke, DB Netz, Německo  

 

 

 

 
Hlavní partneři konference:   ČD Informační systémy, ČD Telematika  
 
Partneři konference:     Oltis Group, Siemens, BORCAD 
  



                                                                                                                 

                

 
Vážené dámy a vážení pánové! 

 

Po třech letech samoty, internetového rozjímání a společenského odříkání fyzicky navážeme 

na naše tradiční podzimní setkávání. V prostorech Společenského domu Casino Léčebných Lázní 

Mariánské Lázně a.s. v Mariánských Lázních se bude 13. a 14. 10. 2022 konat další ročník naší 

tradiční podzimní konference. Ve spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice, 

Svazu osobních železničních dopravců a opět díky partnerské podpoře společností ČD Telematika, 

ČD Informační systémy, Oltis Group, Siemens a Borcad Vám i v letošním roce nabídneme zajímavé 

téma týkající se železniční (nejen) osobní dopravy. Tentokráte se zaměříme na téma výluk.   

Výluky na železnici a s nimi spojená omezení provozu byly, jsou a budou vždy senzitivní téma. 

Je přirozené, že se infrastruktura musí udržovat, rozvíjet a zlepšovat. Je zřejmé, že složitá technická 

zařízení mají limity své technické životnosti a pro zajištění bezpečné a spolehlivé funkce vyžadují 

preventivní a korektivní údržbu. Je zřejmé, že pokud má železnice naplnit očekávání do ní vkládané, 

je nutné, aby se zvýšila její přepravní kapacita a kvalita.  

Cíle Evropské Unie uvedené v roce 2011 v Dokumentu Bílá kniha – Plán jednotného 

evropského dopravního prostoru převést 30 % nákladní silniční přepravy na vzdálenosti nad 300 km 

do roku 2030 na jiné druhy dopravy, například na železniční či lodní dopravu, byly v roce 2019 

v programovém dokumentu Green deal Evropskou komisí navýšeny na převedení 75 % nákladní 

dopravy ze silnic na železnici či vodu. V osobní dopravě je snaha podstatně zvýšit podíl modal-splitu 

v osobní dopravě nad udávanou hodnotu 7 %.  

Aktuální realita na železnici však tímto směrem příliš nejde.  Českou republikou např. aktuálně 

prochází 4 evropské nákladní koridory (RFC5, RFC7, RFC8 a RFC9), na každém z nich však 

probíhají v současnosti na více místech současně (a na vybraných úsecích i v dalších letech) 

postupné opravy či modernizace a s nimi spojené omezení kapacity a snížení kvality (jednokolejné 

úseky či zcela přerušený provoz). Připočteme-li k tomu dále např. omezení v údolí Labe v úseku Pirna 

– Děčín, která maximálně paralyzují mezinárodní dopravu na aktuálně asi nejvýznamnější železniční 

konkurenceschopné spojnici mezi Českou republikou a Německem minimálně do roku 2026, nastává 

logicky otázka, zda se cíle a kroky (ať už reálné nebo zdánlivé) k jejich naplnění skutečně potkávají.  

Uvedené koridory jsou klíčovou infrastrukturou jak pro železniční nákladní, tak i pro osobní 

dálkovou, regionální a příměstskou dopravu, neustále na nich stoupá zájem všech dopravců 

přepravovat zboží a cestující. Poptávka převyšuje nabídku a s postupující liberalizací se komplikují 

jakákoliv omezení mezi jednotlivými aktéry. 

Současně se s rostoucími omezeními vkrádá celá řada otázek: 

 Zda se v mnohých případech dané investice do železniční infrastruktury nepovýšily 

nad její funkčnost 

 Zda nejsou některé cíle motivovány pouze množstvím prostavěných finančních 

prostředků bez ohledu na to, zda omezení vzniklá během stavební činnosti budou mít 

na svém konci nějaké hmatatelné zlepšení (vyšší kapacita, vyšší cestovní rychlost 

apod.) 



                                                                                                                 

                

 

 Zda míra současné rozestavěnosti na jednotlivých ramenech nepřekračuje únosnou 

mez 

 Zda je udržitelné zavádění víceletých dílčích či kompletních uzavírek zejména 

páteřních tratí vedoucí k nutnosti odklonových tras s dopadem 

do konkurenceschopnosti železniční dopravy jako takové (prodloužení jízdních dob až 

o 1h oproti stavu před výlukami, nízká kapacita vedoucí ke sporům, který druh 

dopravy a který dopravce má přednost, ohrožení udržitelnosti podnikání na železnici a 

návratnosti investic dopravců)  

 Zda existuje nějaké optimum mezi realizací a organizací výluk a minimalizací dopadů 

na účastníky železničního provozu a jak tohoto optima dosáhnout (dlouhodobé 

plánování a dodržování těchto plánů, zohlednění přínosů a dopadů jak na straně 

manažera infrastruktury, tak i dopravců a cílových zákazníků)   

 Zda nám nechybí jasná pravidla pro stávající stav a pokud je máme, zda jsou 

uplatňována vhodným způsobem 

Cílem a ani záměrem setkání však není hledat apriori to špatné u jednotlivých aktérů systému, 

nýbrž ptát se, zda se dá intenzivně a efektivně budovat a udržovat infrastruktura (a tím i připravit 

podmínky pro naplňování různých obchodních a politických cílů) a současně podstatně nezhoršovat 

situaci a konkurenceschopnost železniční dopravy jako takové. Jsou země, kde se zdá, že to jde, 

nebo minimálně v minulosti na první pohled šlo. Prozradí nám tajemství, jak to řeší, jaká mají pro to 

pravidla a osvědčené postupy nebo jen nás připraví o iluze, že sníme o nemožném? Je možné 

efektivně plánovat a realizovat výluky a současně umožnit stavebními opatřeními podstatně 

neomezený provoz. Dají se (nejen) v podmínkách ČR implementovat rozumná pravidla pro řešení 

tohoto problému zajišťující předvídatelnost a udržitelnost železniční dopravy i po dobu jejího omezení 

z důvodu výluk a stavební činnosti? A pokud provoz z důvodu výluk a stavební činnosti omezíme nebo 

dokonce na nějakou rozumnou dobu přerušíme (s adekvátní náhradou nebo alternativou), bude 

následný dosažený výsledek tomu odpovídat? Jak moc se liší motivace a cíle dopravce, 

provozovatele dráhy, objednatele v kontextu národním a mezinárodním? Není vhodné podmínit 

dotační podporu na rozvoj a modernizaci infrastruktury optimálním řešením pro stávající provoz?   

 

Jednotlivé přednášky budou tradičně doplněny o prostor pro diskuzi, kde budete moci projevit 

svůj pohled na danou věc. Obdobně jako na předchozích setkáních bude blok přednášek doplněn o 

panelovou diskuzi k tématům představených v jednotlivých přednáškách, kterých se zúčastní 

přednášející, další oslovení a dle možnosti případně i ostatní účastníci konference, kteří se nebojí 

diskuze. A pokud budete chtít některá témata probrat více v soukromí, bude k dispozici čas a prostor 

během přestávek, oběda nebo večerního rautu.  

 
 
 



                                                                                                                 

                

 
Program konference 
 
13. října 2022, čtvrtek, Společenský dům Casino, Léčebné Lázně Mariánské Lázně, a.s. 

Rámcový program  

9.00  prezence účastníků konference 

9.45  zahájení konference, dopolední blok vystoupení, diskuze 

13.30  přestávka na oběd 

14.30  odpolední blok vystoupení, diskuzní panel 

19.00  raut, volná diskuse, večeře  

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

angličtina. 

 

14. října 2022, pátek, doprovodný program 

V rámci doprovodného programu navštívíme město Karlovy Vary a ochutnáme místní tradiční nápoj 

v muzeu Becherovky (oficiální název „Jan Becher muzeum“, 50.2303097N, 12.8669764E). 

Rámcový program je následující: 

8.45  sraz odjezdem autobusem do Karlových Varů na zastávce MHD Koliba Lanovka 

(49.9741217N, 12.7130164E) 

9.00   odjezd autobusem z Mariánských Lázní do Karlových Varů 

10.45   sraz před muzeem Becherovky, T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary 

11.00 - 12.00 prohlídka návštěvnického centra Becherovky s výkladem a ochutnávkou 

12.30 - 13.30 oběd v areálu muzea Becherovky (Restaurace a Pivovar Karel IV.) 

Počet míst pro prohlídku muzea Becherovky je omezen, počet míst pro následný oběd je bez 

omezení.  

Zájem o účast na doprovodném programu posílejte prosím na adresu: cizkova@gr.cd.cz 

 

Vložné:  

 1 700,- Kč, (studenti denního studia 500,- Kč), 

 zahrnuje 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: cizkova@gr.cd.cz nebo České dráhy, a.s., 

O16, Petra Čížková, 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 jméno a příjmení v poznámce platby, 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 2022“. 

 



                                                                                                                 

                

Termíny: 

 přihláška, potvrzení účasti – nejpozději do 6. 10. 2022, 

 zaplacení vložného převodem na účet nejpozději do 12. 10. 2022 (možné též na místě), 

 konference – 13. a 14. 10. 2022. 

 

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, jméno a příjmení do 

textu platby, 

 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:  

Společenský dům Casino 

Reitenbergerova 95/4 

353 01 Mariánské Lázně 

49.9746894N, 12.7068692E 

 
 
V případě, že se nemůžete účastnit naší konference osobně, tak letos poprvé připravujeme 

možnost se připojit ke konferenci online: 

Online přenos bude prostřednictvím platformy Webex, poplatek za možnost se připojit je 200 Kč. 

Přihlášku posílejte do 6. 10. 2022 na adresu vanurova@gr.cd.cz, do přihlášky prosíme, uveďte jméno, 

příjmení a fakturační údaje. 

Platba musí být uhrazená nejpozději do 11. 10. 2022. na účet č. 133605011/0100. 

Při platbě uveďte prosím jako variabilní symbol IČO Vaší organizace, v případě fyzických osob jméno 

a příjmení v poznámce platby, aby byla Vaše platba identifikovatelná. Dále uveďte ve zprávě pro 

příjemce (pokud je to možné) Vaše příjmení a text „Konference 2022“. 



                                                                                                                 

                

 

MHD Mariánské Lázně: 

 
mdmlSCHEMA21.jpg (1280×874) 

K cestě z nádraží do místa konference využijte linku č.7 (linka č.5 nejezdí v pracovní dny). Nástupní 

stanice Nádraží, výstupní stanice Centrum (49.9733247N, 12.7032369E). Doporučeno je platit kartou. 

Jízdní řád linky č.7 je ke stažení zde: 

378-7-pd.pdf (mdml.cz) 

 


