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Základní informace: 

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Ministerstvo dopravy ČR (MDČR) ve spolupráci se Správou železniční 
dopravní cesty (SŽDC) a Britským velvyslanectvím v Praze jsou propagátory excelence a řešení světové úrovně při 
výstavbě moderní a efektivní veřejné infrastruktury. Jejich cílem je usnadnit přenos osvědčených britských postupů 
uplatněných v rámci úspěšných železničních projektů a inspirovat se jimi. 

High Speed Two (HS2) je vysokorychlostní železniční trať, jejíž výstavba je plánována ve Velké 
Británii a která se má stát novou páteří britské železniční sítě. Trať bude vybudována ve tvaru 
písmene Y, nejprve propojí Londýn s Birminghamem a poté bude pokračovat do East Midlands, 
Leedsu a Manchesteru. Délka trati v první fázi: Londýn – Birmingham je 230 km; délka tratí ve 
druhé fázi: Birmingham – Manchester je 120 km a Birmingham – Leeds je 220 km. 

Vizí projektu HS2 je stát se katalyzátorem růstu celé Británie. HS2 zajistí lepší spojení mezi 
velkými britskými městy a hospodářskými centry. Přispěje k budování silnější, vyváženější 
ekonomiky, jež bude lépe schopna konkurovat na globální úrovni. Zpřístupní místní a regionální 
trhy. Přiláká investice a přinese pracovní příležitosti stovkám a tisícům lidí z celé země. 

High Speed Two (HS2) Ltd. je společnost, která za výstavbu a propagaci nové sítě 
vysokorychlostních železnic ve Velké Británii nese odpovědnost. Je financována ze státního 
rozpočtu formou účelových grantů. Jejím cílem coby vysoce výkonné a inovativní organizace je 
dosáhnout ideální poměr mezi kvalitou a cenou. Tento cíl hodlá naplňovat prostřednictvím 
celosvětově osvědčených postupů v oblasti projektování a výstavby. Společnost HS2 je připravena předat projekt včas, 
nepřekročit stanovený rozpočet a náklady mít pevně pod kontrolou. Hodlá přitom dostát novým standardům ve výstavbě 
infrastruktury, nabídnout provozní odolnost a příjemné zážitky z cestování. 

Průběh projektu: 

V listopadu 2016 britská vláda schválila plány a trasu projektu. V roce 2017 bylo vybráno sedm konsorcií projektantů a 
dodavatelů, jejichž úkolem je se společností HS2 Ltd. pracovat na přípravě podrobného projektu. Výstavba by měla být 
zahájena v roce 2018. Do roku 2026 bude dokončena první fáze – spojení mezi Londýnem a Birminghamem; spojení do 
Manchesteru a Leedsu bude hotovo do roku 2033. Díky HS2 bude do roku 2033 moci být z Londýna a do Londýna každou 
hodinu vypraveno až 18 spojů. 

Řečníci: 

Prof. Andrew McNaughton FREng – strategický poradce HS2 (od 1/2018), dříve technický ředitel a hlavní inženýr HS2 
(2009–2017), hlavní inženýr britské společnosti Network Rail (2002–2009), předseda výboru pro meziměstskou a 
vysokorychlostních dopravu, UIC (Mezinárodní železniční unie, 2016–současnost), místopředseda poradní skupiny EU pro 
dopravu (2006–2013). Nezávislý poradce britské, australské a české vlády. 

Jon Kerbey – ředitel pro BIM v HS2 od roku 2012. Odpovídá za strategickou a standardizovanou implementaci metody 
BIM napříč celým programem s cílem zvýšit efektivitu prostřednictvím projektování, výstavby, testování, provozu a údržby. 
Jon získal magisterský titul v oboru obchod a řízení, je certifikovaným odborníkem pro IT a v současné době studuje 
systémové inženýrství a architekturu komplexních systémů na Massachusettském technologickém institutu (MIT). Před 
příchodem do HS2 pracoval v divizi velkých projektů společnosti CH2M Hill a zapojil se do řady projektů ve Spojeném 
království, Evropě i na Blízkém a Středním východě. 

Marek Suchocki – vedoucí rozvoje pro Autodesk v inženýrském stavitelství v regionu EMEA. Spolupracuje se zákazníky v 
sektoru inženýrského stavitelství na jejich projektech. Marek je aktivní člen vládní iniciativy UK Government BIM od jejího 
založení, je členem řídícího výboru BIM4Infrastructure, podporuje BIM4Rail a v současnosti reprezentuje Autodesk v UK 
BIM Alliance. Je také členem ICE Digital Transformation panel, předsedou Construct IT a členem British Standards B555 
výboru pro modelování designu, výstavby a výměnu dat. 

Paul Clark-Edwards – vedoucí týmu BIM v Mott MacDonald. Paul má rozsáhlé znalosti o informačním managementu a 
jeho dopadu na realizaci projektů jak z pohledu klienta, tak i konzultanta. Jeho předchozí profesionální praxe zahrnuje 
poskytování poradenství klientům v oblasti nejlepších postupů zavedení BIM a širší problematiky strukturovaného řízení 
informací. Na pozici vedoucího odborníka pro BIM ve společnosti Mott MacDonald prosazuje koncepční změnu, která je 
nezbytná k tomu, aby se BIM mohl vyvíjet jako výchozí metoda pro realizaci projektů. V současné době je Paul vedoucím 
Design Capture pro CrossRail 2, kde zodpovídá za design a nastavení standardů informačního managementu, 
protokolových metodik a systémů, a to ve spojení s BIM Task Group Velké Británie za účelem budoucího prokázání 
důležitosti projektu, a aby bylo zajištěno, že bude ve Velké Británii plně prosazena iniciativa pro BIM úrovně 3. 
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Datum:   pondělí 26. února 2018 od 9:00 hod. 

Program: 

8:30 30 min. Registrace a ranní káva 

9:00 30 min. Velká Británie: Skvělá infrastruktura inspirovaná britským úspěchem 
Jeho Excelence Nick Archer, britský velvyslanec v České republice - designovaný 
Vize vysokorychlostních železnic v ČR 
Dan Ťok, ministr dopravy ČR 
Zahájení konference 
Tomáš Janeba, prezident, ARI 

9:30 30 min. Vyplatí se vysokorychlostní železnice? Socio-ekonomické výhody versus kapitálové investice. 
Andrew McNaughton, strategický poradce, HS2 

10:00 30 min. Strategie vysokorychlostních tratí v ČR a současný stav přípravy koridoru Praha - Drážďany 
Luděk Sosna, ředitel, Oddělení strategie, MDČR 
Radek Čech, ředitel, Oddělení strategie, SŽDC 

10:30 20 min. Přestávka na kávu 

10:50 30 min. HS2: Praktický pohled na přípravu HS2, veřejné konzultace a specifikaci designu 
Andrew McNaughton, strategický poradce, HS2 

11:20 30 min. Využití metody BIM v počátečních fázích přípravy projektu 
Jon Kerbey, ředitel pro BIM, HS2 

11:50 40 min. Využití metody BIM v kolaborativním prostředí – procesy a technické aspekty 
- Zásady spolupráce 
- Jednotné datové prostředí 
- Podrobnost informací modelu v postupných fázích 

Jon Kerbey, ředitel pro BIM, HS2 

12:30 60 min. Přestávka na oběd 

13:30 30 min. Panelová diskuse: Co musíme udělat, abychom BIM správně využili? 
Andrew McNaughton, Jon Kerbey, Marek Suchoki, Paul Clark-Edwards 

14:00 30 min. Budoucnost využití BIM u železničních projektů 
Marek Suchoki, Autodesk Civil Infrastructure Development Lead for EMEA, Graitec 

14:30 30 min. Opening opportunities through connected thinking 
- A more Data Centric approach to delivery 
- HS2 supplier side BIM delivery system set up 
- CrossRail 2 approach to collaboration and BIM delivery system set up 

Paul Clark-Edwards, BIM Practice Leader, Mott MacDonald 

15:00 10 min. Závěr 

 

Místo:  CAMP - Centrum Architektury a Městského Plánování, Vyšehradská 51, Praha 2,  
Areál Emauzského kláštera (mapa), praha.camp 

Cílová skupina:  200-250 účastníků včetně zástupců: 

» MDČR, SŽDC a SFDI, a 
» členů ARI, zástupců soukromého sektoru a pozvaných hostů. 

Jednací jazyk:  angličtina se simultánním tlumočením do češtiny 

Cena na osobu: Členové ARI: omezený počet zdarma, další účastníci: 1 000 Kč bez DPH 
  soukromý sektor: 3 000 Kč bez DPH; zástupci veřejného sektoru: 1 000 Kč bez DPH (k jednání) 

Registrace:  Zaregistrovat se můžete na internetových stránkách www.ceskainfrastruktura.cz/akce  

Kontaktní údaje:  Asociace pro rozvoj infrastruktury: Tomáš Janeba, m: +420 606 640 251, 
e: office@ceskainfrastruktura.cz 


