
Program 1. mezinárodní konference Vodní cesty pro 21. století 
 
WiFi: RVCCR   heslo: RVCCR2019 
 
Pro hlasování a vkládání otázek se prosím přihlaste na 
www.sli.do: #RVC21    nebo pomocí QR kódu 
 
 
 
 
11:00-12:00 Registrace, občerstvení 
  
12:00-12:30 Zahájení - Lubomír Fojtů, ředitel ŘVC ČR 
 Uvítací řeč Dan Ťok - Ministr dopravy ČR  
 Mathieu Grosch - Evropský Koordinátor dopravního koridoru OEM TEN-T 
 Paul Goris - Prezident Evropského svazu rejdařů 
 Martin Kolovratník - Předseda Dopravního podvýboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky 
12:30-14:30 1. panel "Dobrý plavební stav vodních cest sítě TEN-T - cesta k vyššímu uplatnění vodní 
dopravy": 
 Dobrý plavební stav na koridoru TEN-T Východ-východní středomoří 
 Požadavky dopravců a přepravců na moderní vodní cesty  
 100 let výstavby vodních cest v České republice a vize pro 21. století 
 Perspektivy vodní dopravy v kontinentálních přepravách 
 Vodní doprava jako cesta na světový trh 

Panel moderuje:  
 Martin Kolovratník - Předseda Dopravního podvýboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky 
Účastníci panelové diskuze (podle abecedy):  
 Silvia Csöböková - Ministerstvo dopravy a výstavy Slovenské republiky 
 Lubomír Fojtů - Ředitelství vodních cest ČR 
 Kai Kempmann - Centrální komise pro plavbu na Rýně 
 Heiko Loroff - Saské přístavy horního Labe, GmBH 
 Tomáš Jan Podivínský - velvyslanec České republiky ve Spolkové republice Německo 
 Bronislav Převrátil - Chart Ferox, a.s. 
 Pavel Santarius - TRANS TRITIA – Inland Waterway Action Plan 
 Przemysław Żukowski - Ministerstvo námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Polské 

republiky 
  
14:30-15:00 Přestávka na kávu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15:00-17:00 2. panel "Inovace ve vodní dopravě - naplnění potřeb logistiky" 
 Podpora modernizace flotily 
 Alternativní paliva 
 Říční informační služby 
 Inteligentní a autonomní doprava 
 Moderní plavidla pro menší vodní cesty 
 Citylogistika jako inovativní logistický koncept  

Panel moderuje:  
 Stanislav Berkovec - poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Účastníci panelové diskuze (podle abecedy):  
 Johan Boonen - Watertruck+ 
 Laurent Vanden Broeck  - přístav Brusel 
 Zdeněk Dufek - Vysoké učení technické v Brně 
 Michael Fastenbauer - via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH 
 Paul Goris - Evropská unie rejdařů 
 Martin Sandler - in-innovative navigation GmbH (Project LAESSI) 
 Evžen Vydra - Ministerstvo dopravy 

  
17:00-17:30 Diskuze, závěry a shrnutí konference 
 
18:00-22:00 Přátelské posezení s večeří, výstava k historii a budoucnosti vodní dopravy 
  
Během konference bude možné navštívit jedinečný zadokolesový remorkér, sloužící již 60 let k 
vlečení nákladních lodí v době nízkých vodních stavů na Labi  
Návštěvy remorkéru a výstavy: 11:00 - 12:00, 17:30 - 20:00 
 
 
Děkujeme za účast 
 
 

 




