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REKONSTRUKCE
NÁDRAŽÍ V ČR
a rozvoj území
kolem nich

POZVÁNKA NA KONFERENCI

CÍLE KONFERENCE

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
ve spolupráci se společností KONSTRUKCE Media,
s.r.o. přináší historicky první ročník Konference Nádraží.
Konference se bude zabývat stávajícími
i budoucími rekonstrukcemi nádražních budov.
Ve spolupráci s předními developery a IPR Praha budou
uvedeny konkrétní projekty rozvoje území a lokalit kolem
významných pražských nádraží.

• setkání zástupců investorů, developerů, státní správy
a samosprávy s projekčními a stavebními společnostmi
a jejich dodavateli

Témata této konference na českém trhu dosud chyběla.
Věříme, že se setkají s pozitivními ohlasy a zájmem
odborné veřejnosti, aby se konference mohla konat
každým rokem a stát se postupně tradicí.

• představení příslušné legislativy

• představení probíhajících rekonstrukcí nádraží
v České republice a rekonstrukcí ve finální fázi přípravy
(těsně před veřejnou soutěží)
• představení vize SŽDC a jejího financování
v nadcházejících 5 letech
• představení konkrétních projektů obnovy a rozvoje území
kolem významných pražských nádraží dle jednotlivých
developerů a IPR Praha

Pořadatel konference

Cílové skupiny

Správa železniční dopravní
cesty, státní organizacE

• zástupci veřejných investorů a organizací
– MD ČR, SŽDC, s.o., ČD, SFDI
• další zástupci státní správy a samosprávy
• zástupci stavebních a projekčních společností
a jejich dodavatelů
• zástupci developerů

Program
Čas

Program

8:00-9:00

Registrace účastníků

9:00-9:50

I. Úvodní blok

9:50-12:45

10:25-10:45

Řečník

Zahájení konference

Nela Friebová,
moderátorka konference a tisková mluvčí SŽDC

Úvodní projev

JUDr. Vladimír Kremlík, Ministr dopravy ČR

Úvodní projev

Bc. Jiří Svoboda, MBA, Generální ředitel SŽDC

Úvodní projev

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.,
náměstek primátora hl.m. Prahy pro dopravu

Úvodní projev

Ing. Jiří Nouza,
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

II. Rekonstrukce nádraží v ČR
Rekonstrukce výpravních budov - vize
a financování

Ing. Mojmír Nejezchleb,
náměstek GŘ SŽDC pro modernizaci dráhy

Správa a opravy výpravních budov

Ing. Marcela Pernicová,
náměstek GŘ SŽDC pro provozuschopnost dráhy

Coffee Break
Příprava a realizace investičních akcí na
výpravních budovách v rámci Stavební
správy západ

Ing. Petr Hofhanzl,
Stavební správa západ SŽDC

Železniční stanice na trati Praha – Letiště –
Kladno

Ing. Kamil Bednařík, METROPROJEKT Praha a.s.

Příprava a realizace investičních akcí na
výpravních budovách v rámci Stavební
správy východ

Ing. Miroslav Bocák, Stavební správa východ SŽDC

Legislativa v přípravě rekonstrukcí
výpravní budov

Ing. Alena Heinišová, ředitelka odboru přípravy staveb
SŽDC

Veřejný prostor a dopravní infrastruktura

Petr Vavrouška, mmcité+ a.s.

Komplexní řešení pro rekonstrukce nádraží

Ing. Stanislav Smetana, Marketingový ředitel BASF
Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

Diskuse
12:45-13:45

• akademická a odborná veřejnost

Oběd

13:45-16:35

14:40-15:00

III. Rekonstrukce pražských nádraží a rozvoj území kolem nich
Význam pražských nádraží pro metropoli

Mgr. Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha

Hlavní nádraží - rekonstrukce nádražní
budovy a nové odbavovací haly

Ing. Pavla Urbánková,
Stavební správa západ SŽDC

Aktuální proměna Hlavního nádraží

Ing. Ondřej Kafka, SUDOP PRAHA a.s.

Coffee Break
Masarykovo nádraží v kontextu trati
Praha - Kladno

Ing. David Ježek,
Stavební správa západ SŽDC

Revitalizace území kolem Masarykova
nádraží

Pavel Streblov, MSc.,
Penta Real Estate s.r.o.

Smíchovské nádraží - Rekonstrukce
železniční stanice a nádražní budovy
včetně koordinace s multimodálním
dopravním terminálem

Ing. Petr Vaníček,
Stavební správa západ SŽDC

Proměna lokality smíchovského
nákladového nádraží v multifunkční
čtvrť Smíchov City

Ing. Igor Klajmon,
ředitel pro development, Sekyra Group, a.s.

Diskuse
16:35-16:45

Zakončení konference

konferencenadrazi.cz
Generální partner

HLAVNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

2 barvy
Modrá Pantone 274
Červená Pantone 1797

Závazná přihláška k účasti
Příjmení, jméno, titul

IČ

Fakturační adresa

DIČ

Korespondenční
(pokud je jiná než
fakturační)

Telefon

E-mail

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Účastnické poplatky (ceny bez DPH)
Základní vložné

3.900 Kč

za

osob

Kč

Snížené vložné (Snížené vložné platí pro zaměstnance
územních samospráv, veřejné správy a státních institucí)

2.700 Kč

za

osob

Kč

Ve vložném jsou zahrnuty tiskové materiály, oběd a občerstvení v průběhu konference.

Nabídka firemní prezentace (ceny bez DPH)
Generální partner
konference
Hlavní partner
konference

100.000,-

loga na konferenčních materiálech, v sále, předsálí, na webu, distribuce materiálů,
stánek v předsálí, 4 vstupy na konferenci, možnost vystoupení

50 000,-

loga na konferenčních materiálech, v sále, předsálí, na webu, distribuce materiálů,
stánek v předsálí, 2 vstupy na konferenci

Výstava – stánek

15 000,-

Výstava – roll-up

8 000,-

Distribuce materiálů

10 000,-

Vyplněnou přihlášku odešlete
na email:
info@konferencenadrazi.cz
Doporučujeme on-line
přihlášení:
www.konferencenadrazi.cz

KONFERENCI
POŘÁDÁ

ORGANIZÁTOR

Celková částka

Datum

Podpis

Kontakt na organizátora:

Mgr. Daniela Pivodová
ve spolupráci

Email:
info@konferencenadrazi.cz
Tel.: +420 604 271 835

konferencenadrazi.cz

