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ŽELEZNIČNÍ KONFERENCE PARDUBICE 2021
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Konferenční stan, PARDUBICE hlavní nádraží

ŽIVĚ:  ODBORNÍ ZÁSTUPCI VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO ŽELEZNIČNÍHO  SEKTORU

ONLINE PŘENOS: www.zeleznicnikonference.cz

ODBORNÉ DISKUZNÍ SETKÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE,
POŘÁDANÉ POSLANCEM PARLAMENTU ČR ING. MARTINEM KOLOVRATNÍKEM.

ODBORNÍ GARANTI KONFERENCE

ČTVRTEK 16. ZÁŘÍ 2021 
VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE V ČESKÉ REPUBLICE, PŘEDSTAVENÍ PROVOZNÍHO MODELU
RYCHLÝCH SPOJENÍ, JÍZDNÍ ŘÁDY, DOPRAVCE, SLUŽBY CESTUJÍCÍM

14:30   prezence, welcome drink 
15:00   zahájení 1. dne konference

15:15 – 16:45  I. diskuzní blok
   odborní panelisté - video prezentace - moderovaná diskuze

KAREL HAVLÍČEK - ministr dopravy ČR, vicepremiér vlády ČR
  plán výstavby a zprovoznění vysokorychlostní železnice 
  aktuální informace a model financování
  pozice ministerstva dopravy a jeho další kroky

JIŘÍ SVOBODA - generální ředitel, Správa železnic, s.o.
  trasy a spojení vysokorychlostní železnice v České republice
  provozní model a plánované jízdní řády
  podoba terminálů a služby pro cestující

MARTIN KOLOVRATNÍK - místopředseda Správní rady, Správa železnic, s.o.,
poslanec Parlamentu ČR
  přínosy a výhody vysokorychlostní železnice pro cestující
  moderní služby a technologie k použití
  zahraniční trendy, financování výstavby

IVAN BEDNÁRIK - generální ředitel, České dráhy, a.s.
  pozice národního dopravce a vysokorychlostní železnice
  plánované vlakové soupravy pro jejich provoz
  plány a pozice ČD, a.s. pro provoz souprav a služby cestujícím na
  vysokorychlostní železnici

MARTIN HOŘÍNEK - prezident, ŽESNAD.CZ
  pozice nákladní železniční dopravy po zprovoznění vysokorychlostní železnice

16:45 – 17:30 II. diskuzní blok
   odborní panelisté - prezentace - moderovaná diskuze

ZDENĚK CHRDLE - generální ředitel, AŽD Praha s.r.o., místopředseda ACRI
  připravenost a přístup českého železničního průmyslu na
  zabezpečení a provozování vysokorychlostních tratí
  nové technologie

MARTIN KVIRENC - předseda představenstva, CH&T Pardubice a.s.
  připravenost a přístup českého železničního průmyslu na stavby
  a udržování provozuschopnosti vysokorychlostních tratí
  nové strojní vybavení

17:30   press briefing
   setkání odborných panelistů s médii, Hlavní nádraží, Pardubice
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JEDNACÍ JAZYK: ČEŠTINA

AKTUALIZACE PROGRAMU A ONLINE PŘENOS NA WWW.ZELEZNICNIKONFERENCE.CZ

ODBORNÍ GARANTI KONFERENCE

PÁTEK 17. ZÁŘÍ 2021
TRENDY BUDOUCNOSTI & SMART TECHNOLOGIE ČESKÉ ŽELEZNICE

09:00  prezence

09:15   zahájení 2. dne konference

09:30 – 10:45 I. diskuzní blok
   odborní panelisté - prezentace - moderovaná diskuze

MARTIN KOLOVRATNÍK - místopředseda Správní rady, Správa železnic, s.o.,
poslanec Parlamentu ČR
  využití nových technologií a služeb na české železnici
  plánované projekty Správy železnic, s.o.

TOMÁŠ SLAVÍČEK - generální ředitel, SUDOP PRAHA a.s.
  aktuální informace a pozice v projektování vysokorychlostní 
  železnice a implementace zahraničních zkušeností a moderních
  technologií

VÁCLAV VĚTROVSKÝ - výkonný ředitel, Contract management, a.s.
  nové možnosti řízení staveb, dodavatelských vztahů a inženýrské
  činnosti na české železnici

CTIRAD KLIMÁNEK - výkonný ředitel, RAILVIS.com
  digitální inovace v oblasti využití volných kapacit lokomotiv,
  vagonů a lidských zdrojů v železniční dopravě
  inteligentní business hub pro celosvětové vyhledávání v železničním oboru

10:45   coffee break

11:00   II. diskuzní blok
   odborní panelisté - prezentace - moderovaná diskuze

DUŠAN BRUOTH - předseda představenstva, Simac Technik ČR, a.s.
  informační a komunikační portály pro cestující
  nové technologie pro česká nádraží a služby cestujícím
  systémy bezpečnosti a identifikace

JAROSLAV MLÁDEK - ředitel, STARMON s.r.o.
  nové technologie a produkty pro bezpečnost cestujících 
  a provozu na české železnici
  modernizace a zlepšení technického řešení českých nádraží

MIROSLAV FUKAN  - výkonný ředitel, OLTIS Group a.s.
  digitalizace železnice a IT systémy pro železniční infrastrukturu

12:00   ukončení konference, občerstvení, networking
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Elektrizace železnic
Praha a.s.
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