
                                                                      

                          

               

            

 
 
 

 
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera  

 
České dráhy 

 
Plzeňský kraj 

 
Q-rail 

 
 

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní odbornou konferenci 
 

Vozidla jako prvek konkurenceschopnosti ŽOD 

 
Konference se koná ve dnech 23. a 24. října 2014 v Konstantinových Lázních  

 
 

Nad konferencí převzali záštitu:  

Václav Šlajs,  hejtman Plzeňského kraje  

Ing. Michal Št ěpán,  Náměstek GŘ ČD 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: 

 

František Vichta,  MDČR, Odbor veřejné dopravy 

Marek Binko, SŽDC, Odbor strategie 

Zástupce POVED , Plzeňský kraj 

Zástupce  ÖBB , Rakousko 

Zástupce T-Mobile  

Peter Bosá ček, GW Train Regio 

Ondřej Štěpán , DFJP KTŘD 

Jaroslav Novák, DFJP KEEZ 

Petr Pšeni čka, SŽDC, Odbor investic 

Kamil Novák, KORDIS 

Martin Kvizda/Zden ěk Tomeš, MU Brno 

Jiří Pohl , Siemens 

Zuzana Čechová , ČD 

Zástupce zahrani čního objednatele (v jednání) 

 

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



                                                                      

                          

               

            

 
Vozidla a přepravní služby v nich poskytované představují zásadní prvek vnímání 

železniční osobní dopravy ze strany cestujícího. Jejich úroveň podmiňuje a významně 

ovlivňuje kvalitu přepravy a spokojenost cestujících a jejich ochotu dlouhodobě využívat 

železniční dopravu pro různé spektrum jejich cestovních potřeb. Zaměření konference je 

pro rok 2014 následující:    

1. Společensko-ekonomický pohled na vozidla jakožto nástroj na zvyšování 

konkurenceschopnosti železniční osobní dopravy. 

2. Pohled na obchodní parametry vozidel, palubní služby v dálkové a regionální 

dopravě:  

o z pohledu objednatele dálkové a regionální dopravy v ČR nebo v zahraničí, 

o z pohledu dopravce v dálkové a regionální dopravě v ČR nebo v zahraničí, 

o témata - kapacita souprav, vnitřní vybavení vozidel a palubní služby (internet, 

informační systém, odbavovací zařízení, catering, přeprava kol, kočárků 

apod.). 

3. Dvouzdrojová vozidla (BEMU): 

o možnosti využití v podmínkách ČR,  

o technické a technologické požadavky a parametry vozidel, potřebná 

infrastruktura, 

o prezentace možného nasazení v ČR ve vazbě na daný region a ve vazbě 

na možnosti elektrizace vybraných tratí v daném regionu, 

o pohled různých subjektů (objednatel, výrobce vozidel, manažer infrastruktury, 

výzkumná zařízení). 

4. Smysluplnost nasazení modernizovaných vozidel: 

o smysluplnost a udržitelnost modernizací, 

o možnosti nasazení, požadavky na kvalitu, náklady. 

5. Železniční infrastruktura pro konkurenceschopná vozidla – doporučení k parametrům 

vozidel, za účelem optimálního využití parametrů infrastruktury: 

o AVV, ETCS, I130, elektrizace, poskytování zdrojů energie, atd., 

o vliv vozidel na technologii, plynulý provoz a kapacitu infrastruktury. 

 

Daná témata by měla být na konferenci prezentována pohledy zástupců objednatelů, 

dopravců, provozovatele dráhy, výrobců kolejových vozidel a akademické sféry. K tématu 

by měly být dále prezentovány zkušenosti ze zahraničí. Kromě uvedených přednášejících 

se zúčastní další zástupci dopravců, správců infrastruktury, objednatelů dopravy, výrobců 

vozidel a dalších institucí. Po jednotlivých příspěvcích bude následovat diskuze k tématu.  



                                                                      

                          

               

            

Konference navazuje na obdobné setkání konané v roce 2010 v Jindřichově Hradci, 

2011 v Liberci, 2012 v Mikulově a 2013 v Jeseníku.  

 

Program konference 
 
23. říjen 2014, čtvrtek, Konstantinovy Lázn ě, Alžbětin dv ůr/Prusík 

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. 

 

24. říjen 2014, pátek, rámcový program 

8.50 – sraz účastníků na zastávce v Konst. Lázních, možnost úschovy zavazadel ve vlaku  

9.00 – odjezd z Konstantinových Lázní  (zvláštní vlak vedený jednotkou řady 844)  

9.00 – 10.30 – jízda zvláštním vlakem do Chodové Plané  

10.30 – příjezd do stanice Chodová Planá, přesun směr Pivovar Chodovar  

10.50 – 13.25 – prohlídka pivovaru, oběd  

13.25 - 13.45 – přesun na nádraží v Chodové Plané   

13.50 – odjezd z Chodové Plané do Plzně 

14.50 – ukončení doprovodného programu, Plzeň hl.n.   

 

Vložné:  

• 1300,- 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., KNOD, 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 2014“. 

Termíny : 

• přihláška, potvrzení účasti – 4.10. 2014, 

• zaplacení vložného převodem na účet nejpozději do 17.10.2014 (možné též 

na místě), 

• konference – 23. a 24. 10. 2014. 

 

Přihláška ú časti na konferenci 

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

Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, a.s. 

Plzeňská 58,  

www.konstantinovy.cz 

349 52 Konstantinovy Lázně, Česká republika 

 

Ubytování:  

Pro účastníky konference jsou rezervovány pokoje za zvýhodněné ceny přímo v lázeňském 

areálu v ubytovacích za řízeních Láze ňský d ům Prusík, Láze ňský hotel Jirásek, 

Lázeňský penzion Palacký a Láze ňský penzion Purkyn ě v Konstantinových Lázní. 

Předběžná rezervace včetně zvýhodněné ceny bude platit do pátku 10. 10. 2014 – 

pro zvýhodněnou cenu je nutno uvést „Konference ČD, 2014 “. Po 10. 10. 2014 nemůžeme 

garantovat volnou kapacitu v ubytovacích zařízeních lázní, proto si prosím ubytování 

zamluvte včas. 

 

 



                                                                      

                          

               

            

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

dvoulůžkový pokoj: 575,- Kč/lůžko/noc včetně snídaně, 

jednolůžkový pokoj: 710,- Kč/lůžko/noc včetně snídaně.

 

Rezervace ubytování – kontakt: 

Alžběta Holdschicková,  

tel: 374 615 512,  

e-mail: rezervace@konstantinovy.cz  

provozní doba od 6.30 - do 15.00 hod. 

 

Prodloužený víkendový pobyt v Konstantinových Lázní ch  

Účastníci konference mají možnost si prodloužit pobyt v Konstantinových Lázních 

za stejných cenových podmínek jako při účasti na konferenci. Toto platí pro prodloužený 

pobyt bez využití dalších nabídek a procedur nabízených ze strany Léčebných lázní, který je 

uveden níže. Delší pobyt nahlaste ideálně již při rezervování ubytování na konferenci. 

Účastníci konference mají dále možnost využít rozšířené nabídky „Lázně na zkoušku“ 

a „Wellness prodloužený pobyt“ po skončení programu konference. V případě využití těchto 

nabídek platí podmínky a ceny uvedené níže  

 

Lázně na zkoušku: 

• Cena 1700 Kč/osoba, 

• 2x ubytování, polopenze, 

• 2x základní vstup do bazénu v lázeňském hotelu Jirásek na 1 hodinu, 

• 1x perličková koupel, 

• 1x klasická masáž částečná, 

• 1x solná jeskyně. 

 

Wellness prodloužený pobyt: 

• Cena 2600 Kč/osoba, 

• 3x ubytování, polopenze, 

• 3x základní vstup do do Wellness centra Konstantin na 1,5 hodiny, 

• 1x perličková koupel, 

• 1x aroma masáž zad a šíje. 

 

 



                                                                      

                          

               

            

Parkování: 

Bezplatné parkování je cca 150 m od hotelu Jirásek na autobusovém nádraží. Výše 

parkovného na parkovišti vedle hotelu Jirásek je ve výši 30,- Kč/den. Vratná záloha 

za půjčení dálkového ovládání ve výši 500,- Kč za dobu parkování. Platby se provádí přímo 

na recepci v hotelu Jirásek.  

 
Nabídka prezentace  
 

Zájemcům nabízíme možnost prezentovat svoji společnost nebo své služby v rámci 

konference (umístění loga na konferenci, prezentace propagačních materiálů v době konání 

konference apod.). Podmínky a možnosti prezentace budou řešeny individuálně v závislosti 

na jejím požadovaném rozsahu. Další informace obdržíte na e-mailové adrese 

hrabacek@gr.cd.cz nebo na telefonním čísle +420 725 790 030. V případě Vašeho zájmu 

dejte prosím vědět nejpozději do 30.9.2014. 

 


