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Milé dámy, váţení pánové, 

Srdečně vás všechny vítám u příleţitosti konání jiţ 17. kolokvia ŢelAktuel. Zdá se to 

být jako včera, kdy jsme pořádali jubilejní desátý ročník a najednou se blíţíme dalšímu kula-

tému ročníku. 

Nad konáním 17. kolokvia ŢELAKTUEL 2011 s odborným zaměřením na automati-

zaci ţelezničního provozu převzal záštitu děkan Dopravní fakulty Jana Pernera prof. Ing. 

Bohumil Culek, CSc., který mne poţádal, abych ho omluvil a Ing. Pavel Habarta, MBA pově-

řený řízením SŢDC, s. o. Oběma představitelům děkuji za převzetí záštity. Na uspořádání 

kolokvia se vyjma Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera a Správy ţelezniční 

dopravní cesty, s. o., kteří převzali záštitu, dále podílela katedra technologie a řízení dopravy 

a Institut Jana Pernera, o.p.s. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval jak organizačnímu, 

tak programovému výboru za jejich práci a úsilí vynaloţené při přípravě tohoto kolokvia. 
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Příspěvky na tomto kolokviu budou prezentovat zástupci AŢD Praha, SIEMENS, 

SŢDC a Univerzity Pardubice. 

Uţ od počátku moderní ţeleznice se lidé na celém světě snaţili zvyšovat míru automa-

tizace v ţelezničním provozu. Hlavními důvody byly především vyšší bezpečnost a spolehli-

vost takovýchto zařízení a menší potřeba lidského činitele spolu se zvyšováním produktivity 

práce. Vývoj a úroveň automatizace ţelezničního provozu byly vţdy pochopitelně přímo 

úměrné technickým znalostem celého lidstva. V současné době jiţ existují velmi moderní 

a sofistikovaná zařízení a software pro řízení a organizaci dráţního provozu, jako elektronická 

stavědla či dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení. Neznamená to však, ţe je výzkum 

a vývoj v této oblasti završen. Doba staví před výrobce i provozovatele zabezpečovacích sys-

témů další nové výzvy. V nedávné minulosti to bylo například automatické vedení vlaku. 

V současnosti je intenzivně řešena otázka interoperability a řada firem vyvíjí zařízení 

pro ETCS. Nejde však pouze o koridorové tratě, také regionální tratě si zasluhují svou pozor-

nost. Především převedením řady regionálních tratí na řízení podle směrnice SŢDC (ČD) D3 

se zvýšil podíl lidského faktoru na organizování a bezpečnosti dopravy na těchto tratích. Vyš-

ší „chybovost“ lidského činitele se projevila zvýšenou nehodovostí. Své místo na trhu tak 

i na našich tratích nachází radioblok. 

Soubor přednášek, který se programovému výboru podařilo zajistit, dle mého názoru 

pokrývá v plné šíři současnou problematiku automatizace ţelezničního provozu. Proto mi 

na závěr dovolte popřát dnešnímu kolokviu úspěšné a plodné jednání.  

 

      
 doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. 

 odborný garant kolokvia 
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Tematické okruhy: 

I. Evropský zabezpečovací systém 

II. Automatizace řízení ţelezniční dopravy v ČR 

III. Dispečerské řízení dopravy 

 

Časový průběh: 

8.00 – 9.00 prezence účastníků kolokvia 

9.00 – 9.30 zahájení kolokvia 

9.30 – 11.30 I. blok přednášek a diskuze 
 Ing. Petr Varadinov (SŽDC) 

 Ing. Jan Vurm (SIEMENS) 

 Dr. Ing. Ivo Myslivec, Dr. Ing. Aleš Lieskovský, (AŽD) 

 Ing. Vlastimil Polach, Ph.D., (AŽD), Ing. Tomáš Vicherek, (DFJP) 

11.30 – 12.00 přestávka, občerstvení 

12.00 – 13.00 II. blok přednášek a diskuze 
 Bc. Vítězslav Nesvadba (CDP Přerov) 

 Ing. Milan Horniecký (AŽD) 

 Ing. Ivo Hruban (DFJP)  
 

13.30 – 13.45 závěr kolokvia 

   

Termíny: 

 závaznou přihlášku k účasti zašlete nejpozději do 31. 08. 2011 

 

Vloţné: 600 Kč 

 

číslo účtu – 135874637/0300 

variabilní symbol – 31106 

Nejsme plátci DPH. 
 

Vložné zahrnuje náklady na organizaci konference, sborník na CD ROM a občerstvení 

Firmám nabízíme moţnost prezentovat se formou reklamních panelů (1 000 Kč/ks) 

v předsálí konferenční místnosti nebo reklamních stránek ve sborníku (500 Kč/str.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Garant kolokvia: 

doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. 

 

Programový výbor: 

doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. – předseda 

doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. 

Ing. Edvard Březina, CSc. 

Ing. Josef Schrötter (AŢD), 

Ing. Bohuslav Navrátil (SŢDC). 

 
 

Organizační výbor: 

Ing. Edvard Březina, CSc. – předseda 

Ing. Petr Nachtigall 

Ing. Pavel Mazač 
 

Adresa organizačního výboru: 

Ing. Edvard Březina, CSc. 

Dopravní fakulta Jana Pernera 

Studentská 95  

532 10 Pardubice 

tel.:  +420 224 228 803 

 +420 466 036 462 

e-mail: edvard.brezina@upce.cz  
 

 

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) 

DFJP je koncipována jako fakulta multidisciplinárního charakteru obchodně-

ekonomického a technologicko-technického zaměření. Vychovává odborníky pro soukromé 

a státní dopravní společnosti a podniky, výrobní, stavební i obchodní firmy, výzkumné 

a projektové organizace, státní správu i školství. Její absolventi jsou připraveni kvalifikova-

ně navrhovat, organizovat a řídit technologické procesy v dopravních a poštovních systé-

mech, efektivně komunikovat se zákazníky i nadřízenými orgány, provádět akviziční, pře-

pravně-obchodní a spediční činnost, zabezpečovat provoz, údrţbu a obnovu dopravních 

prostředků a infrastruktury. 

 

Správa ţelezniční dopravní cesty, s. o. (SŢDC) 

SŢDC je organizace, která plní funkci správce téměř všech tratí na území ČR 

a od 1. července 2008 také funkci provozovatele drah. Mimo jiných povinností se stará 

o provozuschopnost, modernizaci a rozvoj ţelezniční sítě. Přiděluje kapacitu jednotlivým 

dopravcům. Postupná modernizace našich tratí probíhá v souladu s mezinárodními doho-

dami.  Z hlediska investičních priorit stojí na předním místě modernizace tranzitních ţelez-

ničních koridorů, navazujících na transevropskou ţelezniční síť. Celková délka koridoro-



 

 

vých tratí na území ČR je 1 450 km, celkové délky 9 500 km všech tratí v ČR. V návaznosti 

na modernizaci tranzitních koridorů probíhají i modernizace vybraných ţelezničních uzlů. 

Mimo koridorových tratí buduje SŢDC dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení a elek-

trizuje další významné tratě. Snahou SŢDC je nabídnout dopravcům po všech stránkách 

kvalitní a bezpečnou ţelezniční dopravní cestu. 

 

Institut Jana Pernera, o.p.s. (IJP) 

Institut poskytuje veřejnosti obecně prospěšné sluţby v oblasti dopravy a spojů 

za vyuţití mezinárodní spolupráce a to podporou výchovy a dalšího vzdělávání pracovníků 

v oblasti dopravy a spojů, poskytováním stipendií, půjček a příspěvků, podporou rozvoje 

řešení vědeckých a výzkumných projektů, podporou přístrojového, informačního 

a prostorového vybavení výchovných, vědeckých a výzkumných činností, rozšiřováním 

poznatků, informací a vědomostí, rozvojem informačních systémů, podporou publikační 

činnosti. 



 

 

Jednotlivé příspěvky neprošly jazykovou úpravou vydavatelství a za odbornou 

i obsahovou náplň jednotlivých příspěvků odpovídají autoři. 
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