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Nový program EU pro financování 
železničního výzkumu a inovací 
SHIFT²RAIL 
 

Ing. Petr Kroča 
ředitel pro výzkum a inovace 
OLTIS Group, zakládající člen Shift2Rail 
 
20. kolokvium ŽELAKTUEL 2014, Praha, 22. 5. 2014 
Možnosti optimalizace využití železniční dopravní cesty 
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UNIFE Asociace evropského železničního průmyslu (Brusel) 

 

OSŽD  Organizace spolupráce železnic (Varšava) 

 

RFE Rail Forum Europe (Brusel) 

 

IBS Společenství evropských železničních speditérů (Berlín) 

 

OPTA Open Telematics Alliance (Frankfurt) 

 

GETA Evropská asociace „zelené“ dopravy (Praha) 

 

CIT Mezinárodní železniční přepravní výbor (Bern) 

 

UIC Mezinárodní železniční unie (Paříž) 

 

OTIF Mezivládní organizace mezinárodní přepravy zboží po železnici (Bern) 

Členství / partnerství 
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Projekty FP7 

D-RAIL (FP7, 4. výzva) 
Projekt zaměřený na prevenci vykolejení 
v nákladním železničním provozu 
(2011–2014) 

 
 

MERLIN (FP7, 5. výzva) 
Projekt zaměřený na energetickou efektivnost 
s cílem 10% snížení spotřeby energie 
(2012–2015) 

 
 

CAPACITY4RAIL (FP7, 6. výzva) 
Projekt zaměřený na vývoj nových železničních 
technologií pro zvýšení kapacity do roku 2050 
(2013–2016) 
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Žel. výzkum EU 
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Cíle EK 

 "If we want to get more passengers 
and freight on Europe's railways, then 
rail needs provide better services and 
offer an attractive choice to more 
customers. 

 For that to happen, rail needs to 
innovate. 

 This public private partnership is a 
major breakthrough, it will drive 
innovation to reduce the costs of rail 
services, increase capacity and provide 
more reliable, frequent rail services for 
customers." 

 

The European Commission Vice President 
Siim Kallas, responsible for Transport 

16-Dec-2013 
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Cíle Shift2Rail 

Jedinečnost Shift2Rail 

 zlepšit mobilitu a dělat každodenní život lehčí milionům 
evropských cestujících a účastníků železniční nákladní 
dopravy 

 ovlivní všechny segmenty železničního trhu 

 jediný výzkumný program EU pro železnici na nejbližších 
7 let 
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Cíle Shift2Rail 

Více, lépe, laciněji! 

• S2R se zaměří na efektivní rozvoj řešení pro tři 
inovační cíle: 

− KAPACITA 
vyrovnat se s rostoucími požadavky EU na železniční systémy 
zvýšení kapacity až o 100 % 

− SPOLEHLIVOST 
lépe uspokojit uživatele 
zvýšení spolehlivosti až o 50 % 

− NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU 
lepší konkurenceschopnost 
redukce nákladů životního cyklu až o 50 % 
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Co je Shift2Rail? 

JTI – železniční společná technologická iniciativa 
JU – budoucí společný podnik Shift2Rail (PPP) 

• nový sedmiletý výzkumný program partnerství veřejného a 
soukromého sektoru (PPP) (EK / železniční průmysl), které bude 
investovat téměř 1 miliardu € do cíleného výzkumu a inovací s 
cílem získat více cestujících a přeprav na železnici v Evropě 

• v rámci Shift2Rail komise více než ztrojnásobí své financování 
železničního výzkumu a inovací na 450 mil. € na období 2014 až 
2020 – ve srovnání se 155 mil. € za předchozí období (FP7) 

• 470 mil. € bude dodáno od železničního průmyslu 
• podle pravidel Horizon 2020 

• rozpočet bude rozdělen: 
−40 % zakladatelé jmenovaní přímo v Nařízení 
−30 % asociovaní členové / zakladatelé 
−30 % asociovaní členové / Open calls 
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Členové Shift2Rail 
 
Zakládající členové    MoUs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  zakladatelé   dopravci 
    

  manažeři  země střední 
 infrastruktury  a východní Evropy 

Zdroj: www.shift2rail.org 

3× 

2× 2× 

6× 

…a další 
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Geografie 

25 zakladatelů Shift2Rail  
z 8 zemí EU 

28 členských zemí EU 
z toho 9 členů OSŽD & EU 
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Zapojení OG 

IP1 Vysokokapacitní vlaky 

IP2 Řízení provozu a řídící systémy 

IP3 Vysokokapacitní infrastruktura » » » 

IP4 Osobní přeprava 

IP5 Nákladní přeprava 
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Výzva IP3 

 Vyvinout nový systém železniční infrastruktury, 
který bude znamenat průlom a radikálně zlepší 
kapacitu a výkon a sníží náklady 
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Cíle /výsledky IP3 

Zvýšení kapacity tratí  větší dostupnost kapacity pro nákladní přepravu 

 rychlejší zotavení po narušení dopravy 

 vyšší kapacita díky střídavému energetického systému 

Provozní zvýšení 
spolehlivosti 

 více spolehlivé technologie a komponenty 

 od základu zjednodušené architektury nebo architektury vhodnější, aby 
udržely provoz v případě výpadku 

 lepší koleje, signalizace, elektrifikace, dostupnost a spolehlivost 
infrastruktury 

 méně rušivé výstavby/opravy s menším rizikem provozní nespolehlivosti 

Snížení nákladů 
životního cyklu 
železničního systému 

 

 snížení investičních nákladů na výhybky, přejezdy a koleje 

 redukce údržby pro koleje, výhybky a přejezdy 

 snížení nákladů sanačních prací na tunelech a mostech 

 snížení spotřeby energie a souvisejících nákladů 

 zvýšení energetické účinnosti a snížení energetických ztrát 

Snížení hluku a vibrací  vývoj zaměřený na snížení hluku v pevných zařízeních 

Zelené a udržitelné  snížení plýtvání energií 

 prodloužení životnosti mostů a tunelů vedoucí ke snížení ztrát 

 lepší údržba vedoucí ke zvýšenému využívání majetku a snížení výměny a 
ztrát 
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TD IP3 

TD1 S&C 

TD2 Long term S&C 

TD3 Track 

TD4 Long term Track 

TD5 Bridges and tunnels 

TD6 (IM) DRIMMS 

TD7 (IM) RIMMS 

TD8 (IM) ISME 

TD9 DC Energy 

TD10 AC Energy 

TD11 Energy management 
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Konference ERRIC 

1st European Rail Research and Innovation Conference 

5th International Rail Freight Conference IRFC-2015 

 

 Praha, 18.–20. března 2015 

 Shift2Rail kick-off 

 pod patronátem / s podporou 
EK, S2R, UIC, UNIFE, CER, OSŽD, Vlády ČR & Ministerstva dopravy ČR, Lotyšského předsednictví Rady EU 

 

 

 

 středa 18. března: společný „politický“ den, nejvyšší zástupci 

 čtvrtek 19. března: technický den, paralelní sekce IRFC / ERRIC 

 pátek 20. března : exkurze, parní vlak 
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Díky za pozornost 

 

 

zdroj: www.shift2rail.org 


