
 

Železniční doprava  
– institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie  

 
Seminář Telč 2006 

9. listopadu 2006 
 

 
 

Místo konání: Univerzitní centrum Masarykovy univerzity v Telči,, náměstí Zachariáše z Hradce 2, Telč 
 
Účastníci: 
řešitelský kolektiv: Zdeněk Tomeš, Martin Kvizda, Josef Kunc, Daniel Seidenglanz 
zvaní hosté: Antonín Peltrám, Jiří Dukát, Marcel Horňák, Stanislav Kutáček, Miroslav Marada, Ivo Drahotský, 
Jiří Čáp, František Vichta, Tomáš Pospíšil 
 
Program prezentací: 
 
9.59 – zahájení 
10.00 - I. blok : 
• Zdeněk Tomeš: Konkurence na železnici 
• Martin Kvizda: Historická podmíněnost konkurenceschopnosti české železniční sítě 
• Jiří Čáp – Konkurenční pozice nákladní železniční dopravy 
11.00 – diskuse k I. bloku 
11.30 – II. blok: 
• Daniel Seidenglanz: Evropská dopravní politika  
• Antonín Peltrám – Bílá kniha evropské dopravní politiky a česká doprava 
• František Vichta: Přístup státní správy a obecní samosprávy k osobní železniční dopravě 
12.30 – diskuse k II. bloku 
13.00 – pracovní oběd – diskuse možná 
14.00 – III. blok: 
• Ivo Drahotský – Kalkulace ekologičnosti jednotlivých druhů dopravy 
• Stanislav Kutáček – Externí náklady: fakta, politiky a realita 
14.40 – diskuse k III. bloku 
15.00 – přestávka na kávu 
15.20 – IV. blok 
• Miroslav Marada: Regionální souvislosti změny dopravních toků 
• Marcel Horňák: Pozícia železničnej dopravy na Slovensku - stagnácia alebo úpadok? 
• Josef Kunc: Regiony, železnice a cestovní ruch  
16.20 – diskuse ke IV. bloku 
16.50 – V. blok 
• Jiří Dukát: Budoucnost vysokorychlostní železnice na Moravě 
• Tomáš Pospíšil: Prognóza vývoje železniční dopravy do roku 2010 
17.30 – diskuse k V. bloku 
17.50 – závěr semináře 
18.00 – diskusní a společenský večer (do pozdních hodin, téměř bez omezení). 
 
Ubytování: hotel Pangea, Telč – rezervace zajištěny pro všechny účastníky z 9. na 10. listopadu 2006  
 
Stravování: oběd, občerstvení, večeře – zajištěno pro všechny účastníky 9. listopadu 2006 
 
Publikace:  
Všechny účastníky žádáme o dodání podkladů k prezentacím (PowerPoint) do 3. 11. 2006 – výtisky budou 
rozdány při zahájení semináře.  
 
Všechny příspěvky přednesené na semináři budou publikovány v monotematickém čísle časopisu 
Národohospodářský obzor 4/2006 – termín odevzdání finální verze textu je 15. 11. 2006 (pozdější termín 
dodání nelze akceptovat!). 


