
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Udělejme evropskou železnici 

 SNADNĚJŠÍ! 

www.RailConference.com 

22.–24. března, 2017 
Clarion Congress Hotel Prague**** 
 
Organizátor 

 

 

PATRONÁT 

1 KONKURENCESCHOPNOST a spolupráce 

 Evropská/celková situace železniční 
konkurenceschopnosti z pohledu vrcholných 
představitelů železničního sektoru 

 Konkurenceschopnost evropského železničního průmyslu 

 Aplikace 4. železničního balíčku a liberalizace  

 Poplatky za přístup k dopravní cestě atd.  

2 DIGITALIZACE v železniční dopravě 

 Digitalizace jako jeden ze čtyř „klíčových hnacích 
motorů“ 

 Digitální jednotný evropský železniční prostor 

 Zavedení ITS technologií v železničním sektoru 

 Aktivity v oblasti techniky a výzkumu, řešení v oblasti 
signalizace a komunikace 

 Digitální aplikace pro nákladní dopravu atd. 

 Kybernetická bezpečnost, informace pro cestující, 
plánovaná údržba, ERTMS 

3 INTEROPERABILITA – TSI TAF/TAP 

 Podpora interoperability a výměny dat 

 IT řešení pro podporu implementace TSI pro velké a 
malé/střední dopravce 

 Příklady nejlepších implementací TSI TAF (CEF atd.) 

4 INNOVACE – Evropský železniční výzkum a vývoj 

 Výzkumné a inovační programy (Horizon 2020, Shift2Rail 
JU, atd.) 

 Prezentace výsledků běžících nebo ukončených 
výzkumných a inovačních projektů 

 Regionální fondy podporující implementaci výsledků 
výzkumu, vývoje a inovací 

 Satelitní navigace pro železniční bezpečnost  

5 INTEGRACE- zaměření na střední a východní Evropu 

 Možnosti financování, workshop na téma nástrojů 
financování 

 Investice a implementace 
 

TÉMATA KONFERENCE 
 

 KONKURENCESCHOPNOU! 
Spolupráce a konkurenceschopnost na železnici 

 INOVATIVNÍ! 
Evropský železniční výzkum & Inovace 

 INTEGROVANOU! 
Zaměření na střední a východní Evropu 

 PROPOJENOU! 
Implementace interoperability TAF/TAP TSI  

 DIGITÁLNÍ! 
Digitalizace v železniční dopravě 

Šestý ročník Mezinárodní konference železniční dopravy 
(IRFC) organizované každé dva roky, je významnou událostí  
v kalendáři mezinárodního železničního sektoru. Jedná se  
o setkání vrcholových manažerů, železničních a logistických 
expertů, zákazníků, významných politiků a institucí z celé 
Evropy. 

www.IRFC.eu 
www.RailConference.com 
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Z 5. ROČNÍKU IRFC V 2015 
 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ  
 Maroš Šefčovič, viceprezident, Evropská komise 

 Dan Ťok, ministr dopravy, Česká republika  

 Martina Werner, Evropský parlament 

 Josef Doppelbauer, výkonný ředitel, ERA 

 Jean-Pierre Loubinoux, generální ředitel, UIC 

 Attila Kiss, výkonný ředitel, OSŽD 

 Philippe Citroën, generální ředitel, UNIFE 

 Libor Lochman, výkonný ředitel, CER 

 Carlo Borghini, výkonný ředitel, Shift2Rail JU 

 Miroslav Fukan, výkonný ředitel OLTIS Group, člen 
Prezidentské rady UNIFE 

 Ralf-Charley Schultze, generální ředitel, UIRR 

 Olaf Krüger, předseda výkonného výboru, IBS 

 Miroslav Haltuf, předseda State Representatives Group, 
Shift2Rail JU 

 Giorgio Travaini, programový koordinátor, Shift2Rail JU 

 
 

Odborný doprovodný program 

 Diskusní fórum s významnými osobnostmi evropské  
dopravní politiky a železničních institucí proběhne  
již v úterý 21. března 2017 

Simultánní tlumočení 

 Angličtina, ruština, čeština  

Výzva pro přednášející 

 Registrace na www.irfc.eu/cs/prednasejici/ 

Registrace 

 On-line registrace účastníků na stránkách konference 
www.irfc.eu 

Typy sponzorství 

  EXCLUSIVE   BRONZE    Exkurze 

  GOLD   GALA večer   Oběd 

  SILVER   Česká večeře    Coffee Break 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 
1.den 

10:00 Konkurenceschopnost, Liberalizace, Standardizace 
12:30 Oběd 
14:00 Inovace, Výzkum a Shift2Rail  
16:30 Digitalizace v železniční dopravě 
19:00 Gala večer 

2.den 
09:00 Digitalizace 
10:30 Interoperabilita: TSI TAF/TAP, nejlepší řešení 
12:30 Oběd 
14:00 Úspěšné výzkumné a implementační projekty 
16:00 Železniční technika: novinky a nejlepší praxe 
18:30 Česká večeře 

3.den 
08:30 Technická exkurze 

15:30 Návrat do Prahy 

SPONZOŘI 
 

www.IRFC.eu 
www.RailConference.com 
 


