
21. ro�ník konference

23. listopadu 2016
Hotel Ol�anka - kongresový sál

Táboritská 23, Praha 3

Generální partner Partne�i

více informací naleznete na www.konferencezeleznice.cz.



Termín a místo konání

POZVÁNKA NA KONFERENCI
St�eda 23. listopadu 2016, 8:00-18:00 hod.

Hotel Ol�anka, kongresový sál, Táboritská 23, Praha 3 - �i�kov
(Vchod z Ol�anského nám�stí)

U p�íle�itosti konference ��eleznice 2016" po�ádají SUDOP PRAHA a.s., S�DC, s.o., 
generální partner Subterra a.s., partner rautu Chládek & Tint�ra, a.s. a partne�i konference  
Elektrizace �eleznic Praha a. s. a Swietelsky Rail CZ s.r.o. od 18:00 hod. spole�enský raut              
v hotelu Ol�anka v Praze.

Spojení MHD
Praha hlavní nádra�í, tramvaj �. 5, 9,15 a  26
Praha Masarykovo nádra�í, tramvaj �. 5,15 a 26

Ubytování
Ú�astníci konference si ubytování zaji��ují a hradí sami, mo�nost ubytování v hotelu Ol�anka,
tel. 267 092 111, p�ípadné informace poskytne kancelá� spole�nosti, tel. 267 094 305.

Organiza�ní výbor konference
Ing. Tomá� Slaví�ek, generální �editel SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Pavel Surý, generální �editel S�DC, s.o.
Ing. Mojmír Nejezchleb, nám�stek G� pro modernizaci dráhy S�DC, s.o.
Ing. Alena Ka�parová, vedoucí obchodního odd�lení,  SUDOP PRAHA a.s.

Informace
Kv�ta Homolová      tel. 267 094 305             e-mail: kveta.homolova@sudop.cz
Iveta �ermáková     tel. 267 094 304

Za organiza�ní výbor se na setkání t��í

Jednací jazyky
�e�tina, sloven�tina.

Ing. Pavel Surý
generální �editel

S�DC, s.o.

Ing. Tomá� Slaví�ek
generální �editel

SUDOP PRAHA a.s.



Ú�ast na konferenci
V p�ípad� zájmu, vyu�ijte, prosím, elektronickou p�ihlá�ku, která je dostupná na adrese 
www.konferencezeleznice.cz. Tuto p�ihlá�ku je nutné vyplnit do 15.11.2016.

Ú�astnický poplatek na osobu �iní: 4 500 K� v�. 21 % DPH

Tento poplatek zahrnuje: ú�ast na konferenci, sborník v ti�t�né a digitální form� (na CD), 
ob�erstvení, ob�d a spole�enský raut.

Ú�astnický poplatek pouka�te, prosím, na ú�et �. 681600, kód banky 0300 vedený u �SOB, a.s., 
kde variabilním symbolem je I�O �rmy zakon�ené �1".

Na základ� �ádn� vypln�né závazné p�ihlá�ky na www.konferencezeleznice.cz a p�ipsané platby 
na ná� ú�et, vyhotovíme da�ový doklad, který za�leme na va�i adresu, nebo m��ete tuto volbu 
zvolit p�ímo v p�ihla�ovacím formulá�i.

V p�ípad� neú�asti závazn� p�ihlá�eného ú�astníka za�le po�adatel sborník na jeho kontaktní 
adresu uvedenou v elektronické p�ihlá�ce. Ú�astnický poplatek po�adatel nevrací.

INFORMACE PRO Ú�ASTNÍKY
Základní informace
Konference je jednodenní a registrace ú�astník� bude probíhat od 8:00 hodin, vlastní program 
konference  bude od 9:00 do 18:00 hodin. Zdvo�ile �ádáme ú�astníky o registraci p�ed 9:00 h., 
abychom zabránili zdr�ení po�átku konference.

Od 18:00 hodin bude p�ipraven spole�enský raut v restauraci hotelu Ol�anka. 

Ú�astníci konference obdr�í sborník p�ísp�vk� v ti�t�né i digitální form�. Sou�ástí konference je 
také prezentace �rem v p�edsálí. V pr�b�hu p�estávek bude k dispozici �as i prostor 
pro neformální setkání ú�astník�. 

Informace budou zárove� uvedeny na webových stránkách www.sudop.cz,                           
www.silnice-zeleznice.cz  a nov� na webových stránkách  konference 
www.konferencezeleznice.cz.



REKLAMA
Reklama a komer�ní p�ísp�vek do sborníku

Do ti�t�né formy sborníku konference lze za�adit reklamu �i komer�ní �lánek v rozsahu jedné 
nebo dvou stran. Formát jedné strany sborníku  je 165 x 235 mm. Cena za za�azení reklamy �i 
komer�ního p�ísp�vku do sborníku konference �iní:

Reklama ve sborníku �ernobílá
Reklama ve sborníku barevná

V p�ípad� Va�eho zájmu vyu�ijte formulá�, který naleznete na stánkách konference 
www.konferencezeleznice.cz. Objednávka reklamy musí být zadána v elektronické p�ihlá�ce a 
digitální verze reklamy poslána na e-mail: kveta.homolova@sudop.cz nejpozd�ji do 10. �íjna 
2016. Pozd�ji doru�ené materiály nebudeme schopni do sborníku za�adit.

Speci�kace reklamy: formát 165 x 235 mm (� x v) v PDF, JPG a nebo TIFF v rozli�ení min. 300 dpi, 
model CMYK, nejlépe Uncoated FOGRA29, pdfx-1, spad na o�ez: 3 mm z ka�dé strany.

P�i tvorb� reklamy berte v úvahu vazbu sborníku, proto nedoporu�ujeme psát texty do kraj� 
reklamy.

Platbu za reklamu pouka�te na ú�et �. 681600, kód banky 0300 vedený u �SOB, a.s. Platbu je 
nutno v�dy ozna�it variabilním symbolem, kdy variabilní symbol je I�O �rmy zakon�ené �5".

Prezentace v p�edsálí - vlastní panel
Pro prezentaci �rem lze objednat umíst�ní reklamního panelu v p�edsálí konference.

U panel� budou umíst�ny stolky pro vylo�ení propaga�ních materiál�.

P�ed zaplacením poplatku za panel a odesláním objednávky v elektronickém formulá�i na, který 
naleznete na www.konferencezeleznice.cz,  je nutno u po�adatele rezervovat prostor 
pro instalaci panelu. Po�adatel bude prostor pro instalaci panelu rezervovat v po�adí p�ijetí 
rezervace do zaplacení poplatku za umíst�ní panelu, nejdéle v�ak po dobu 14 dní. Objednávky 
p�es elektronický formulá�, objednávejte nejpozd�ji do 15. listopadu 2016.

Panely lze v p�edsálí instalovat v den konání konference od 7:00 hod.
Cena za umíst�ní reklamního panelu a stolu pro materiály v p�edsálí �iní:

Vlastní panel

Platby za prezentaci v p�edsálí pouka�te na ú�et �. 681600, kód banky 0300 vedený  u �SOB, a.s. 
Platbu je nutno v�dy ozna�it variabilním symbolem, kdy variabilní symbol je I�O �rmy 
zakon�ené �9".

3 500 K� v�etn� DPH/panel

2 500 K� v�etn� DPH/stránka
3 500 K� v�etn� DPH/stránka



Prezence účastníků

Zahájení konference

8:00 - 9:00

9:00 - 9:15

9:15 - 10:00 Vyhlášení osobnosti roku železniční infrastruktury
Slavnostní vyhlášení osobnosti roku, Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

10:00 - 10:15 Implementační plán k akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních 
systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Mgr. Kamil Rudolecký, náměstek ministra dopravy, Ministerstvo dopravy ČR  

10:15 - 10:30 Příprava a realizace železničních staveb v roce 2017, první zkušenosti s CEF a OPD2 
Ing. Luděk Sosna, Ph.D., ředitel odboru strategie, Ministerstvo dopravy ČR    

10:30 - 10:45 Financování dopravní infrastruktury v letech 2017 – 2020
Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI, Státní fond dopravní infrastruktury ČR 

11:15 - 12:00 Cofee Break
12:00 - 12:15 Inženýring železničních staveb

Ing. Bohuslav Stečínský, MSc., náměstek ředitele, SŽDC, s.o.,  Stavební správa západ 

12:15 - 12:30 SUDOP PRAHA a příprava staveb ve 21. století
Ing. Roman Čítek, vedoucí střediska inženýringu a geodézie, SUDOP PRAHA a.s.

12:30 - 12:45 Příprava staveb vysokorychlostních tratí z  pohledu SŽDC
Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., ředitel odboru strategie, SŽDC, s.o.,  Generální ředitelství 
Varianta bez projektu – cesta k realizaci investic
Ing. Martin Vachtl, vedoucí projektant, SUDOP PRAHA a.s.

Oběd   

Zadávání projekčních prací v ČR a zahraničí
Ing. Michal Babič, vedoucí divize dopravy, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

12:45 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 14:15

14:15 - 14:30

14:30 - 14:45

PROGRAM 23.11.2016

Smluvní podmínky FIDIC v resortu MD a nový zákon o veřejných zakázkách
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., vedoucí útvaru divize 4, Metrostav a.s.

Brenner Basistunnel – proces výběrového řízení na dodávku stavebních prací 
Ing. Václav Pavlovský, zástupce ředitele pro zahraniční podnikání,Metrostav a.s. divize 5 
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BIM Modernizace žst. Česká Lípa
Ing. Josef Žák, vedoucí týmu BIM,  SKANSKA, a.s.
Ing. Martin Pinkava, samostatný projektant, SUDOP PRAHA a.s.
Rekonstrukce koleje č. 2 Brno – Královo Pole – Kuřim
Ing. Tomáš Macháček, úsek obchodního náměstka divize 3, Subterra a.s.  

Interoperabilita rádiové komunikace na železnici a její budoucnost
Ing. Petr Vítek, obchodní ředitel, Kapsch CarrierCom s.r.o.

Priority úprav dopravní infrastruktury v Ústeckém kraji s ohledem 
na Schválený Plán dopravní obslužnosti 2017 - 2021
Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, Ústecký kraj, 
Krajský úřad, Ústí nad Labem 

Nové tváře starého nádraží
Ing. Martin Plch, ředitel divize 3, Metrostav a.s. 

14:45 - 15:00

15:00 - 15:15

15:15 - 15:30

15:30 - 15:45

15:45 - 16:00

Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora
Ing. Roman Weiss, obchodní náměstek, závod Železnice, OHL ŽS, a.s. 

16:15 - 16:30

Automatizace vyjádření k existenci sítí na SŽDC
Tomáš Krejčí, obchodní konzultant, HRDLIČKA spol. s r.o. 
Příprava vysokorychlostních železničních výhybek pro koncepci rychlých spojení v ČR
Ing. Lukáš Raif, výzkumný a vývojový pracovník, DT- výhybkárna a strojírna, a.s. 

Společenský raut

16:30 - 16:45

16:45 - 17:00

18:00 - 22:00

17:15 - 17:45 Závěr - diskuze

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – 
Praha hl. n., I. část – žst. Praha Hostivař
Ing. Filip Štajner, specialista stavby, STRABAG Rail a.s.  

16:00 - 16:15

10:45 - 11:00 Perspektivy dalšího rozvoje české železnice
Ing. Luboš Knížek, vedoucí oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce na železnici, 
Ministerstvo dopravy ČR

11:00 - 11:15 Příprava a realizace investic SŽDC v letech 2016 a 2017, střednědobý výhled
Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele, SŽDC, s.o.,  Generální ředitelství 

Stavba elektrizace trati Šumperk – Kouty, realizace ukončena 12/2015
Ing. Jiří Pelc, hlavní inženýr projektu trakční vedení, SUDOP BRNO, spol. s r.o.

17:00 - 17:15



T��íme se na vás

fotogra�e z minulého ro�níku


