
 

 

XI. Seminář Telč 2016 

Regionální terminály vysokorychlostních tratí: stavět – nestavět? 

 

 

Program  

čtvrtek 3. 11. 2016 – Univerzitní centrum Telč, Masarykova univerzita 
 

9:30 prezence účastníků - 1. patro - před posluchárnou U9 
 

10:00 – 12:30 I. blok diskusních příspěvků – „Fakta a zkušenosti na úvod“ – 1. patro - posluchárna U9 

o 10:00 M. Kvizda: zahájení semináře 

o 10:05 A. Peltrám: Potřeba a možnosti realizace vysokorychlostních vlaků v regionální přepravě 

o 10:20 J. Volf: Případové studie regionálních stanic VRT v Evropě 

o 10:40 J. Ponický: Projekt vysokorýchlostnej trate na území města Bratislava 
o 11:20 Z. Záhumenská: Perspektíva výstavby terminálov vysokorýchlostných tratí v SR 
o 11:40 J. Pohl: Fyzikální a ekonomické limity dopravního provozu na vysokorychlostních tratích 
o 12:00 J. Hrabáček – T. Pospíšil: Možné provozní koncepty vysokorychlostní přepravy s využitím 

regionálních terminálů 
 

12:30 – 13:30 oběd - 1. patro – jídelna 
 

13:30 – 15:30 II. blok diskusních příspěvků – „Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí 
pro hustotu dopravních proudů“ – 1. patro - posluchárna U9 

o 13:30 M. Kvizda: Idea a koncept metodiky pro hodnocení terminálů VRT  
o 14:00 D. Seidenglanz:  Využití big data v případové studii Velké Meziříčí 
o 14:30 Z. Tomeš: Spotřebitelské šetření v oblasti Velkého Meziříčí  
o 15:00 T. Nigrin:  Řízené rozhovory s politickou reprezentací regionu Velkého Meziříčí 

 

15:30 – 16:00 přestávka - přízemí – kavárna 
 

16:00 – 18:00 III. blok diskusních příspěvků – „Problémy a jejich řešení“ – 1. patro posluchárna U9 

o 16:00 L. Kovárník – J. Novobilský: Možnosti využití big data pro analýzu dopravních trhů  
o 16:30 M. Marada: Koncept potenciální dopravní dostupnosti jako kritérium při rozhodování o vedení 

VRT v Česku 
o 17:00 O. Krčál: Hodnota cestovního času na trase Praha-Brno 
o 17:30 J. Dujka: Průmět záměru vysokorychlostní železnice do územního plánování 

 

18:00 závěr prvního dne 
 

18:30 slavnostní večer k 1. výročí založení ITREGEP - raut v aule UTC pod kostelem 
 

 

  

Institut pro dopravní ekonomii,  
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Masarykova univerzita, Brno 

Univerzita Karlova, Praha 



 

pátek 4. 11. 2016 – Univerzitní centrum Telč, Masarykova univerzita 

 

10:00 panelová diskuse - 1. patro - posluchárna U9  

o 10:00 P. Halámek – J. Nálevka  – T. Paleta: Ex post CBA infrastrukturních projektů - panelová 

diskuse 
o 12:00 M. Kvizda – T. Nigrin – D. Seidenglanz – Z. Tomeš: závěrečné shrnutí výsledků semináře a 

doporučení Telčské skupiny 

12:30 oběd, závěr semináře - 1. patro – jídelna 

 

 

Těšíme se na setkání na XII. Semináři Telč  

2. a 3. listopadu 2017 

 

 

 


