
  

	  

	  

	  

  

 

 
Kulatý stůl o financování infrastruktury 

Úspěšné železniční projekty Velké Británie 
Diskuze o výzvách české železniční infrastruktury:  

železniční spojení centra hl. města Prahy s letištěm a Kladnem a vysokorychlostní tratě 

 
24. března 2015, Ministerstvo dopravy ČR, Praha 



 

	  

Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s., 110 00 Praha 1, Narodni 10/138, t: 222 524 690, e: office@ceskainfrastruktura.cz, www.ceskainfrastruktura.cz 

Úvod: 

Britské velvyslanectví v Praze a Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, 
propagují mezinárodní dobrou praxi při realizaci moderní a efektivní veřejné infrastruktury. Společně zprostředkovávají 
informace a zkušenosti britské dobré praxe a inspirují úspěchy špičkových projektů. 

Británie zavedla a inspirovala svět svými moderními metodami veřejného zadávání a projektového financování. Tyto 
metody byly a jsou využívány při realizaci stovek kvalitních infrastrukturních projektů po celém světě. Česká republika 
hledá řešení pro své náročné železniční projekty, jmenovitě (i) železniční spojení centra hlavního města Prahy s letištěm a 
Kladnem (Spojení) a (ii) napojení na Evropskou vysokorychlostní železniční síť. 

Datum a program: Úterý 24. března 2015 od 8:30 do 13:00  

8:00 30m Registrace & ranní káva	  

8:30 30m Velká Británie: Velkolepé infrastrukturní projekty inspirované britskými úspěchy 
Její excelence Jan Thompsonová OBE, britská velvyslankyně v České republice 
Budoucnost české infrastruktury: vize, výzvy a příležitosti 
Dan Ťok, ministr dopravy ČR 
Zahájení kulatého stolu 
Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury	  

9:00 90m Úspěšné projekty: Železniční infrastruktura světové třídy realizovaná soukromými investicemi  
-‐ Londýnský projekt Crossrail 
-‐ Projekt P3 Denver Eagle 
-‐ Nová generace vozového parku 
-‐ UK: Vysokorychlostní železnice 1 & 2 

10:30 20m Přestávka na kávu	  

10:50 60m Železniční spojení centra hlavního města Prahy s letištěm a Kladnem  
-‐ Prezentace SŽDC  

-‐ Současný stav, strategická vize, navrhovaný rozsah, technická řešení a jejich omezení 
-‐ Diskuzní panel 

-‐ Lze toto Spojení dodat využitím modelu PPP – příležitosti a hrozby? 
-‐ Sloučení dvou typů tratí do jednoho projektu: centrum-letiště a centrum-Kladno? 
-‐ Optimální rozdělení klíčových rizik: design, výstavba, údržba, provoz, bezpečnost, poptávka? 
-‐ Platební mechanismus: platba za dostupnost vs. plná koncese; mohou investice splatit příjmy z jízdného? 
-‐ Financovatelnost, kombinace infrastrukturního financování a fondů EU? 

11:50 60m Vysokorychlostní železniční tratě v České republice 
-‐ Prezentace MD a SŽDC  

-‐ Současný stav, strategická vize, navrhovaný rozsah, technická řešení a jejich omezení 
-‐ Diskuzní panel 

-‐ Vysokorychlostní tratě: příležitosti, rizika a proveditelnost 
-‐ Zkušenosti Velké Británie: očekávání versus realita, strategie zadávání – rozpočet a časování 
-‐ Projektová příprava a projektové řízení	  
-‐ Financovatelnost, kombinace infrastrukturního financování a fondů EU?	  

12:50 10m Závěrečné shrnutí 

Přednášející: Britští experti na investiční financování a technická řešení podmiňující úspěšnou realizaci projektů 
železniční infrastruktury prostřednictvím modelu DBFO včetně účastníků panelů: prof. Andrew McNaughtona (ředitele 
pro strategii a technická řešení, High Speed Two), Marka Westbrooka (ředitele pro železniční projekty, John 
Laing), Jola Batese (divizního ředitele pro železnice, Mott MacDonald) a Simona Adamse (komerčního ředitele, 
Crossrail).  

Místo konání: Konferenční sál ministerstva dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 (map)  

Cílová skupina: 40-50 účastníků včetně zástupců: 

» MD ČR, Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 
» Zástupců českého dodavatelského sektoru, členů ARI 

Jazyk: Angličtina se simultánním překladem do češtiny 

Kontakt: Asociace pro rozvoj infrastruktury: Tomáš Janeba, m: 606 640 251, e: office@ceskainfrastruktura.cz 


