
PROGRAM 
 
 

Osnova jednotlivých prednášok je rámcová, niektoré z bodov môžu byť prerokované  
aj mimo prednášky v diskuzii. Podobne môže dochádzať aj k dielčim úpravám obsahu podľa 
aktuálnej situácie. Usporiadateľ si taktiež vyhrádza právo na prípadnu náhradu prednášajúcich 
v prípade ich mimoriadneho ospravedlnenia.  O problematike a zaujatých stanoviskách bude 
vydaná tlačová správa. 

 

Rokovací jazyk: slovenčina, čeština (nemčina).  
Vystúpenia budú moderované a simultánne tlmočené. 

 
 
 

22.10.2013 
 
 

Otvorenie   9.00 – 9.20    

moderátor 
Organizačné záležitosti, témy konferencie, cieľ konferencie 
 
 

01.    9.20 – 10.20 
Základné principy revitalizácie železničného sektoru v SR  (úvodná prednáška) 

Ing. Jiří Kubáček, CSc, Ministerstvo dopravy, výstavby a miestneho rozvoja SR  
- zachovanie a postupné zvyšovanie podielu železničnej dopravy v OD i ND,  
- oddlženie a ozdravenie železničného sektora predovšetkým využitím jeho vnútorných rezerv   

revitalizácia železníc s peniazmi, ktoré môže štát na železnice vynaložiť, 
- cieľom je funkčná a nezadlžená železnica, 
- zodpovedné, spoľahlivé a kvalitné obhospodarovania výkonov, ktoré železnici s ohľadom na 

charakteristické vlastnosti patria, 
- zrušenie ostatných výkonov. 

1.       jasné vymedzenie, ktoré výkony v OD i ND sú zmysluplné a ktoré nie.  

 ustálenie taktovej osobnej železničnej dopravy na úrovni možností ŠR,  

 prevádzkovanie železničnej osobnej dopravy s určitým minimálnym štandardom,   

 vnútorná konsolidácia nadväznosti spojov na najdôležitejších tratiach,  

 zriadenie dopravnej autority, 

 previazanie železničných a autobusových spojov cez dopravnú autoritu,  

 konsolidácia nákladnej železničnej dopravy,  

 identifikácia potrebnej siete pre nákladnú dopravu.      
2.       redukcia prevádzkovanej siete železničných tratí  

 odovzdávanie prebytočných tratí na VÚC či obce, alebo ich zakonzervovanie,  

 využitie usporených prostriedkov do nastolenia primeraných štandardov zachovávaných tratí 
a staníc,  

 prednostné odstraňovanie kritických miest v súvislosti s postupným zavedením  taktového GVD.  
3.       zlepšenie tempa modernizácie 

 sústredeníe na perspektívne železničné výkony, predovšetkým cez OPD a priznaním zisku ZSSK, 

 vysporiadanie ZSSK s nepodareným modernizačným programom, 

 zníženie zadlženosti ZSSK na únosnú mieru,  

 náležitá udržba súčasného vozidlového parku počas prebiehajúcej modernizácie.  
 

02.    10.20 – 10.40 
Vplyv železničnej dopravy na rozvoj regionálneho centra 
Ing. Peter Baláž, primátor mesta Topoľčany 

 vplyv prosperujúcej alebo nevhodnej železničnej dopravy na ekonomický rozvoj centra, 

 vplyv hromadnej a individuálnej dopravy na život v malom meste a jeho okolí, 

 vplyv verejnej dopravy na pracovné a sociálne väzby v regióne, 

 vplyv rozsahu železničnej dopravy na pracovné príležitosti. 
 
 

Prestávka   10.40 – 11.00 
 



03.    11.00 – 11.40 
Železničná infraštruktúra v správe ŽSR, jej rozvoj a uspokojovanie potrieb dopravcov  
Ing. Peter Šišolák, riaditeľ odboru stratégie ŽSR,  

 pohľad manažéra infraštruktúry na správu a údržbu hlavných a vedľajších tratí, 

 rozvoj a modernizácia železničnej infrastruktury, 

 zvyšovanie rýchlosti na vedľajších tratiach, 

 uspokojovanie potrieb dopravcov v rámci možností ŽSR, 

 uvažované elektrifikácie železničných tratí, 

 vysvetlenie spoplatňovania prístupu dopravcov k železničnej infraštruktúre, 

 možné poskytovanie zliav.  
 

04.     11.40 – 12.10 
Der Schweizerische Zutritt zum öffentlichen Verkehr 
Walter Finkbohner, Zűrich, Schweiz 

 Zweckmäßiger Verkehr mit qualitativer Verbindung von einzelnen Verkehrsformen (Zug/BUS/öffentlicher 
Stadtverkehr/Schiff), 

 Genügend häufiger Verkehr, 

 Annäherung der Schweizer Regionen in 30 Minutentakt, 

 Einfache und im Vergleich mit den Großen europäischen Staaten billige Lösungen. 
Švajčiarsky prístup k verejnej doprave 

 účelná verejná doprava s kvalitním prepojením jednotlivých dopravných módov (vlak/bus/MHD/loď),  
 dostatočne častá doprava, 

 „zblíženie“ švajčiarskych regiónov v 30 minútov takte, 

 jednoduché a v porovnaní s veľkými európskymi štátmi lacné riešenia. 

 
05.    12.10 – 12.40  
Von der Salzburger Localbah zum TramTrain-Netz im Zentralraum Salzburg, eine reale Vision 
Richard Fuchs,  OÖ Verkehrsverbund-Organisations Salzburg, Ősterreich 

 Alle bestehenden Bahnstrecken und inige neue in den Salzburgem Lokalbahnhof eizubinden 
Od Salzburských miestnych železníc k železnično električkovej sieti v centre města Salzburg, reálna vízia  

 Integrácia všetkých súčasných aj niektorých nových železničných tratí do salzburskej miestnej stanice 
 
 

Moderovaná diskusia  12.40 – 13.10 
 
 
Obed     13.20 – 14.10 
 
    

06.     14.20 – 14.50 
Nové systémy zabezpečovacích a řídících technologií jako prostředek k vyšší 
efektivnosti regionálních tratí  
Ing. Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD 

 možnosti jednoduššího zabezpečení tratí s malou provozní intenzitou, 

 řídící systém snižující náklady na provoz, 

 nižší náklady nových systémů. 
 

07.     14.50 – 15.20 
Smlouva objednavatele s dopravcem – pohled objednavatele 
Ing. Jaromír Dušek, radní pro dopravu, Pardubický kraj 

 konstrukce gvd z pohledu objednavatele,  

 problémy regionálních železničních tratí z pohledu objednatele,  

 znovuzavedení železniční dopravy na tratích, kde nebyla objednávaná, 

 postavení objednavatele (koordinátora) ve vztahu ke GVD, 

 zastavování vlaků, polohy tras, nedostatečná kapacita dráhy, 

 nedostatečná kvalita dopravní cesty, nevyhovující vozidla.  

 
Prestávka    15.20 – 16.40 
 
 
 



08.     15.40 – 16.10 
Právní aspekty přidělování kapacity dopravní cesty s akcentem na ochranu závazku 
veřejné služby 
Mgr. Petr Špetlák, Železniční společnost Tanvald 

provozování drážní dopravy v některých členských státech Evropské unie z hlediska: 

 obecného veřejnoprávního přivolení k provozování drážní dopravy (licence, osvědčení  
o bezpečnosti), 

 právního vztahu manažera infrastruktury a železničního podniku, resp. žadatele (osoby,  
jež je oprávněna požádat o kapacitu infrastruktury, resp. jíž může být kapacita infrastruktury přidělena), 
předmětu a obsahu tohoto právního vztahu, včetně jeho zakotvení z hlediska formy (zpráva o síti), jakož 
i některým otázkám vzniku, změny a zániku tohoto vztahu, 

 některých specifických otázek souvisejících s přidělováním kapacity infrastruktury,  
resp. aspektům rámcových smluv uzavíraných mezi manažerem infrastruktury a žadatelem (železničním 
podnikem) - zejména upřednostnění některých přepravních služeb při přidělování kapacity infrastruktury, 
ovlivnění poptávky po kapacitě infrastruktury mimoprávními nástroji finančního charakteru (zvýšení ceny 
za užití kapacity infrastruktury), 

 otázky práva manažera infrastruktury odepřít přídělení kapacity dopravní cesty, jakož i působnosti  
a pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti přidělování kapacity dopravní cesty. 

 

 
09.     16.10 – 16.40    
Zajištění železniční osobní dopravy z pohledu dopravce 
Ing. Jan Hrabáček, Ph.D., ČD, (UJP Pardubice) 

 Vztah open access a doprava v ZVS  
 Exklusivita dopravce na daném dopravním trhu  

 Brutto/netto smlouvy z pohledu dopravce  
 Optimalizace nákladů a tržeb,  
 Vztah objednatele a dopravce v oblasti dopravních řešení a jejich dopadu do tržeb  

 

Moderovaná diskusia  16.40 – 17.10  
 
Večera   17.30 – 18.10    
 
Spoločenský večer  18.30 – 24.00 
 

Predbežne: jazda historickým motorovým vozňom M 262.004 na trati Topoľčany – Prievidza a späť a nočná prehliadka 
zámku Bojnice. Vo vlaku občerstvenie a živá hudba. 
 

 
 

23.10.2013 
 

Zahájenie   8.00 – 8.10 
moderátor 
 

10.     8.10 – 8.50     
Moderní železniční kolejová vozidla   
Ing. Jiří Pohl, Siemens,  

 Železniční doprava a energetika,  

 Perspektivní pozice a úloha železniční dopravy,  

 Požadavky na železniční vozidla pro regionální dopravu,  

 Železniční vozidla pro regionální osobní dopravu,  

 Struktura nákladů a výnosů osobní železniční dopravy.  
 

11.     8.50 – 9.20 
Revitalizace užitých vozidel – revitalizace železniční dopravy v našich regionech 
Ing. Jaroslav Richter, Arriva 

 nové vozidla nebo zánovní ze zahraničí, 

 porovnání obstarávací ceny a provozních nákladů, 

 jednotky nebo klasické soupravy. 
 



12.      9.20 – 9.50 
Dopravní obsluha regionu - sociální služba, nebo rozvojový prvek? 
Ing. Jan Šatava, Rail system 

 Pojem dopravní obsluhy regionu a jeho význam z pohledu municipalit, objednatele a dopravce. 

 Autobus a vlak jako nesmiřitelní konkurenti aneb potřebujeme lokálky? 

 Co přinese veřejné dopravě na venkově zapojení do taktového systému? 

 Vztah dopravce a infrastruktury aneb kdo vytrhá koleje? 

 Příležitosti železniční osobní dopravy na venkově. 
 

13.     9.50 – 10.20 
IDS a jeho vliv na rozvoj železniční dopravy 

Ing. Jiří Horský, KORDIS JMK,  

•  Podmínky pro úspěšné zahrnutí železnice do IDS 

•  Železnice a autobusová doprava v regionu – konkurenti nebo partneři 
•  Vnímání kvality dopravy na železnici cestujícími 
•  Časté výluky a nepřesnosti – hlavní důvod pro přechod k IAD 
•  Rozdíly v chápání pojmu IDS  
•  Výhody IDS pro objednavatele 
•  Výhody IDS pro dopravce 
•  Přínos IDS pro rozvoj regiónu 

 
Prestávka   10.20 – 10.40 
 
14.     10.40 – 11.10 
Železnice jako páteř regionální dopravy 
Ing. Michal Drábek, ČVUT Praha, fakulta dopravní 

 teorie segmentů (vrstev) pro obsluhu území veřejnou dopravou,  

 souvislost mezi segmenty a linkami a vhodnost jednotlivých druhů dopravy pro nasazení v rámci 
jednotlivých segmentů.  

 Na příkladu okolí Nitry nastínění možnosti liniové obsluhy území dvěma různě rychlými segmenty – 
regionálním vlakem jako páteřní vrstvou, zastavující pouze v bodech s dostatečnou hustotou osídlení,  
a autobusem jako místní obsluhou, která zároveň slouží jako návoz na vlak a rozvoz od něj.  

 

15.     11.10 – 11.40 
Čo odrádza cestujúcich od cestovania vlakom - Zmena organizácie dopravy v regiónu  
Ing. Jozef Bosáček, Klub Modrý horizont  

 spojenie vidieka s regionálnymi centrami 

 spojenie regionálnych centier medzi sebou 

 spojenie regiónu s celoštátnym centrom 

 spojenie regiónu s inými regiónami a zahraničím 

 taktová doprava versus individuálne potreby spojenia vnútri regiónu 

 prípoje na diaľkovú rýchlikovú dopravu 

 hladanie nových trás a časových polôh, ktoré budú cestujúcimi využívané 

 zavedenie dopravy na tratiach, kde v súčasnosti železničná doprava nie je objednávaná – možnosti 
obnovenia dopravy 

 integrácia verejnej dopravy 

 kedy dať prednosť ktorému smeru v prípojových staniciach (rýchliky z protismeru majú veľký časový 
interval 

 kedy dať prednosť prípojom na diaľkovú dopravu z regiónu a kedy dať prednosť časovým polohám 
vyhovujúcim pravidelným cestujúcim do a z regionálneho centra (doprava za prácou, do školy a pod.) 

 komplexná zmena časových polôh a rozsahu železničnej dopravy v rámci ekonomických možností 

 znovuzavedenie železničnej dopravy na tratiach, kde je silná autobusová alebo IAD doprava – možnost 
v rámci stávajúcej ekonomickej situácie 

 integrácia verejnej dopravy s tým, že primárna je železničná doprava a autobusová je v súbehu len 
doplnkovou dopravou 

 

Moderovaná diskusia  11.40 – 12.00  
Záver konferencie   12.00 – 12.10  
 
Obed     12.20 – 13.10   
 



Odchod účastníkov  
  

13.22 odchádza priamy rýchlik do Bratislavy (prípoj 16.13 EC do Prahy) 
14.30 odchádza osobný vlak do Nitry a Nových Zámkov s prípojom v Lužiankach 

(15.41 Os do Leopoldova a v Leopoldove 16.38 R do Žiliny a  Košíc a 16.55 Os 
do Bratislavy), v Šuranoch (16.51 R do Bratislavy, 17.09 R do Zvolena a Košíc) 
a v Nových Zámkoch (17.19 EC do Bratislavy a Prahy) 

14.50 odchádza osobný vlak do Prievidze s prípojom do Trenčína (Chynorany 15.11) 
a s prípojom do Hornej Štubne a Vrútok (Prievidza 16.38) 

 

 
Po skončení konferencie bude pre záujemcov pripravená prehliadka klubových 

priestorov Klubu Modrý Horizont s výstavou o histórii železnice v Ponitrí  
a prehliadka depozitára MDC ŽSR a opravovaných historických vozidiel 
v bývalom depe Topoľčany 

 
 
 


