
www.cdvuz.cz 

 

Ing. Jaroslav Vašátko 

Aktivity VUZ v projektu POSTA 

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA                              Praha, 25.6.2013 



Druhy aktivit VUZ v rámci projektu POSTA 
 

• Jazykové vzdělávání 

 

• Zapojení do odborných skupin NB-RAIL 

 

• Stáž vybraných pracovníků na CER v Bruselu 

 

• Návštěva odborných zahraničních konferencí 

 

• Zabezpečení účasti VUZ na jednání Research Coordination Group UIC 

 

• Účast na jednáních IRRB – International Rail Research Board 

 

• Účast na jednání pracovních orgánů ERRAC 



   

Výsledky a přínosy z projektu POSTA pro VUZ 
 

• Spolupráce VUZ v rámci projektu POSTA byla započata v roce 2011 

• Za dobu spolupráce byly konstatovány významné přínosy ve všech druzích 

aktivit  

 

Jazykové vzdělávání 

 
• Každý kalendářní rok bylo uhrazeno 2 pracovníkům VUZ jazykové 

vzdělávání ve výši 12 tis. Kč 

 

• To znamená, že v letošním roce využije jazykové vzdělávání z projektu 

POSTA již 6 pracovníků VUZ 

 

• O toto vzdělání je samozřejmě veliký zájem – dotaci na vzdělání obdrží pouze  

       nejlepší a perspektivní pracovníci 

 

• Výběr na návrh vedoucích pracovníků provádí GŘ – a jde v podstatě o druh  

odměny – posiluje to motivaci pracovníků na sobě pracovat   



 

 

Zapojení do odborných skupin NB-RAIL 

 
• NB-RAIL – orgán pro koordinaci notifikovaných osob 

 

• Odborníci VUZ využili projekt POSTA pro účast v pracovních skupinách 

NB-RAIL 

 

• Pracovní skupiny NB-RAIL 

       -    subsystém Infrastruktura  

       -    subsystém Energie 

       -    subsystém Traťové řízení a zabezpečení – ERTMS 

       -    subsystém Palubní řízení a zabezpečení – ERTMS 

       -    subsystém Kolejová vozidla 

 

• Každá podskupina (subsystém) měla 3 – 6  zasedání   

 



Stáž vybraných pracovníků VUZ na CER v Bruselu 

 
• Stáž byla velice inspirativní a vedoucí pracovníci VUZ získali mnoho nových 

poznatků o práci CER a Evropské komise 

 

Návštěva odborných zahraničních konferencí 

 
• Projekt POSTA umožnil většímu počtu zaměstnanců se zúčastnit zajímavých 

konferencí (INNOTRACK,  Transport Logistik a dalších) 

 

Zabezpečení účasti VUZ  na jednání RCG (Research Coordination Group) 
 

• Ing. Vašátko je členem tohoto orgánu – většina účasti byla hrazena z projektu 

POSTA  

 

• RCG projednává aktuální projekty UIC a Evropské komise (FP7, HORIZON 

2020) 

 

• Získané informace jsou velice cenné nejen pro VUZ, ale i pro celou 

Technologickou platformu  

 



Účast na jednání IRRB – International Railway Research Board 
 

• V prosinci 2011 se Ing. Jaroslav Grim, Ph.D. byl zvolen do pozice vicepresidenta IRRB 

 

• Následně se Ing. Grim, Ph.D.  společně s dalšími spolupracovníky zúčastňoval jednání 

IRRB 

 

• Část těchto cest byla hrazena z projektu POSTA 

 

• Zapojení do IRRB je pro Technologickou platformu velice prestižní   

 

• Český vicepresident IRRB má svém pověření práci na souboru výzkumných témat tzv. 

Červená kniha, na vytvořeni Motivačního statutu a Grant systému IRRB.  

 

• Projekt POSTA lze využít pro úhradu cest pouze v zemích EU 

 

 



  
Účast na jednání pracovních orgánů ERRAC 

 
• Za TP jsem byl pověřen účastí na jednáních pracovních orgánů ERRAC – na 

plenárním zasedání ERRAC i na jednání tzv. Support group ERRAC   

 

• Jednání ERRAC víceméně navazují na jednání RCG UIC 

 

• Předmětem jednání jsou informace o projektech 6. výzvy 7 Rámcového  

       programu EU (letos tento program končí) 

 

• Důležitými informacemi byly informace týkající se  projektu FOSTER RAIL – 

projekt je velice prestižní a Technologická platforma se bude podílet na jeho 

řešení 

 

• Dalšími důležitými informacemi jsou informace týkající přípravy programu 

HORIZON 2020  (2014-2020) 

 

• V současné době již máme (díky účasti v ERRAC) informace o plánovaných 

tématech pro první výzvu programu HORIZON 2020 

 

 



  

Závěr 

 

• VUZ získal prostřednictvím projektu POSTA řadu 

zajímavých informací pro svoji práci 

 

• Současně bylo umožněno většímu počtu pracovníků 

se zúčastnit zajímavých konferencí a seminářů 

 

• Projekt POSTA podporuje vzdělanost našich 

pracovníků 

 

• Prostřednictvím projektu POSTA získal VUZ 

zajímavé informace i pro celou Technologickou 

platformu 
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