KONFERENCE A VÝSTAVA NEAT: NOVÁ
TUNELEM GOTTHARD

TVÁŘ TRANS-ALPSKÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY S PATNÍM

Závěrečná tisková zpráva ČVUT v Praze Fakulty dopravní
27. 3. 2013
Praha – ve čtvrtek 21. 3. 2013 proběhla v prostorách NTK mezinárodní konference NEAT. Konferenci
uspořádaly ve spolupráci Švýcarské velvyslanectví v Praze a ČVUT, Fakulta dopravní v Praze u příležitosti
multižánrového programu „Švýcarské jaro“ a „Oslav 20 let Fakulty dopravní“. Konference spolu s tematickou
výstavou představila české odborné veřejnosti nový železniční trans-alpský tunel Gotthard, ale zazněly zde
i příspěvky o budoucnosti dopravy v Evropě.

Zahájení konference v Ballingově sále a výstava instalovaná ve foyer NTK

Konferenci zahájili pan André Regli, velvyslanec Švýcarska v České republice a děkan Fakulty dopravní, ČVUT
v Praze pan prof. Miroslav Svítek, kteří přivítali návštěvníky konference a přednášející nejen z řad odborníků
podílejících se na výstavbě tohoto jedinečného projektu, ale i expertů na dopravní problematiku.
Jak velvyslanec pan Regli, tak i děkan prof. Svítek vyzdvihli přínos vzájemné spolupráce komerční a akademické
sféry a poděkovali partnerům a účastníkům za jejich zájem o celou problematiku.

Úvodní slovo přednesli André Regli, velvyslanec Švýcarska a děkan Fakulty dopravní prof. Miroslav Svítek

Úvodní příspěvek přednesl pan Renzo Simoni, CEO společnosti Alptransit AG, hlavního zhotovitele stavby.
Pan Simoni seznámil účastníky s vývojem stavby od počáteční myšlenky na zbudování železničního koridoru
přes švýcarské Alpy až po současné téměř dokončovací práce. Ve své prezentaci představil technické
i environmentální detaily stavby a za použití krátkých dokumentárních filmů podal účastníkům konference
velmi jasnou představu o unikátnosti tohoto technicky i lidsky ojedinělého projektu.

Mezi dalšími přednášejícími byli pan Petr J. Kalaš, česko-švýcarský expert na problematiku životního
prostředí, pan Milan Jašek, projektový manažer švýcarské společnosti SIKA CZ, pan Libor Mařík, vedoucí
oddělení geotechniky a podzemních staveb společnosti IKP Consulting Engineers a pan Luděk Sosna, ředitel
odboru strategie MD ČR.
Ve druhé části odpoledne proběhla panelová diskuse pod vedením pana prof. Moose, prorektora
ČVUT. Účastníci konference oslovili výše uvedené experty s mnoha dotazy z oblasti dopravy. Diskutovalo se
o aspektech Gotthardského tunelu, udržitelnosti rozvoje dopravní infrastruktury v Evropě, ale i otázkách úzce
spjatých s Českou republikou a její dopravní politikou.

Součástí konference byla i panelová diskuse pod vedením prof. Petra Moose, prorektora ČVUT

Na závěr celé akce byla slavnostně otevřena výstava věnovaná budování Gotthardského tunelu za přítomnosti
ředitele NTK pana Martina Svobody a švýcarského velvyslance pana André Regli. Otevření výstavy bylo
doprovázeno kulturním programem v podání hudebního tělesa Alphorn Blowers St. Moritz a občerstvením ve
švýcarském stylu.
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