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Informační zpravodaj 
NÁRODNÍ  TECHNOLOGICKÁ  PLATFORMA  Interoperabilita  železniční infrastruktury 

Ve dnech 14. a 15. ledna navštívili zástupci Národní 

technologické platformy – sdružení Interoperabilita železniční 

infrastruktury (SIŽI) v rámci projektu Evropské unie POSTA svůj 

španělský protějšek. Jednání se zástupci Španělské železniční technologické platformy (PTFE) 

se konalo v technickém sekretariátu PTFE, jenž sídlí v historické budově Španělské železniční 

nadace (FFE) v umělecké čtvrti Madridu nedaleko nádraží Atocha.  

Česká delegace pod vedením výkonného ředitele SIŽI Ing. Bohuslava 

Dohnala přijela na pozvání ředitelky PTFE, manažerky pro výzkum 

a vývoj (V&V) FFE, paní Ángeles Táuler Alcaraz, která připravila 

vskutku nabitý a nadmíru zajímavý program. V rámci úvodního bloku 

prezentací vystoupila paní María Ángeles Ferre González z Ministerstva hospodářství 

a konkurence-schopnosti s klíčovým tématem - spolupráce mezi 

veřejným a soukromým sektorem. Ministerstvo formulovalo 

strategii pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2005, což je také rok, 

kdy byla založena PTFE. Ve Španělsku existuje celkem 40 technologických platforem, zatímco 

v České republice je platforem jen čtrnáct. Dech beroucí je také aktuální počet členů PTFE, 

a sice 378. Zásadní výhodou ve Španělsku je, že financování výzkumu zde probíhá průběžně 

(každoročně) z národního rozpočtu.  
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Ing. Bohuslav Dohnal podrobně představil českou platformu SIŽI, její záměry, strukturu 

i řešené projekty. Poukázal na rozdílnost forem financování v obou zemích, představil model 

dotačních programů v ČR, způsob zapojení univerzit a výzkumných ústavů a nastínil možnosti 

spolupráce obou platforem. Paní ředitelka Ángeles Táuler detailně popsala hlavní poslání 

FFE, jímž je rozvoj znalostí o železnici, podpora výzkumu, odborná příprava, udržování 

železničního dědictví, provozování knihovny, historických archivů, železničních muzeí, ale 

také třeba pořádání tematických výstav ve svém nádherném historickém sídle (Palác Fernán 

Núňez) a vydávání časopisu Via libre, jenž právě oslavil padesáté 

výročí své existence. V rámci FFE je klíčovým oddělením výzkum 

a vývoj, neboť nadace poskytuje v této oblasti servis pro PTFE.  

 

Posláním PTFE je koordinace strategií, agend a výzkumných oblastí s cílem podpory vědecko-

výzkumných oblastí za účelem dosažení vědeckého a technologického pokroku, s cílem 

zajištění konkurenceschopnosti, udržitelnosti a růstu španělských železnic. Železniční 

průmysl ve Španělsku zahrnuje 100 tisíc zaměstnanců a jeho obrat činí 350 mil. eur. FFE pro 

PTFE vypracovává klíčové dokumenty, strategie plánují v dlouhodobém horizontu (2030, 

2050). Za uplynulých 8 let FFE pracovalo na 50 projektech, a to ve čtyřech oblastech: energie 

a emise, ekonomika a exploatace, zeměpis a železniční doprava, dopravní sociologie. 

V mezinárodní oblasti kromě spolupráce s tradičními partnery hledají Španělé nové 

příležitosti také například v arabských zemích, Rusku, Číně, Indii, Brazílii, Jižní Africe. Mezi 

inspirativní výstupy PTFE patří precizně zpracovaný Katalog kapacit V&V španělského 

železničního sektoru.  
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Zajímavé příspěvky přednesli španělští kolegové ze společností RENFE a ADIF. Juan Antonio 

Gil Vera, ředitel inovací španělského národní dopravce RENFE, se pochlubil nejvyšší 

průměrnou rychlostí vlaků v Evropě, která činí úctyhodných 221 km/h, a přesností jízdní 

doby vlaků, která dosahuje 95 %. Španělský manažer infrastruktury ADIF je po léta 

považován v zemi za investora číslo 1. Dnes spravuje 2 321 km tratí evropského standardního 

rozchodu (UIC), 737 km iberského rozchodu, 22 km smíšeného rozchodu a 1 900 stanic a 

zastávek. Oba zástupci samozřejmě představili několik zajímavých projektů, na kterých jejich 

společnosti participují. Čeští zástupci Ing. Jaroslav Vašátko (VUZ) a Bc. Martin Král (SŽDC) na 

oplátku představili španělským kolegům organizace VUZ a SŽDC a své zkušenosti s projekty. 

Neméně zajímavou částí programu byla exkurze ve třech špičkových pracovištích 

v areálu železniční stanice Atocha. Nejdříve bylo návštěvě představeno Centrum řízení 

provozu ADIF, přičemž provoz všech vysokorychlostních vlaků v zemi je dnes již řízen jen 

z tohoto - technologiemi prošpikovaného - sálu v Madridu. Ve stejné budově sídlí také 

Centrum správy sítě ADIF, jež má v názvu zkratku „24H“ pro zdůraznění nepřetržitého 

dohledu nad železniční sítí. Pro zajímavost, síť je ve Španělsku monitorována 40 tisíci 

kamerami. Součástí centra je také zasedací místnost krizového štábu, ke kterému náleží také 

tiskové centrum s kamerou pro živé vstupy do televizního vysílání. Odtud byla řešena loňská 

mimořádná událost spojená s nehodou vlaku u Santiaga de Compostela. Poslední zastávkou 

byla návštěva moderně vybaveného Centra řízení provozu RENFE, kde byl delegaci detailně 

předveden informační systém Copernicus, jenž je sofistikovaným nástrojem řízení provozu 

vlaků RENFE.  
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Závěrečné jednání se zástupci Španělské technologické platformy se týkalo konkrétních 

možností spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nastávajícím programovém 

období HORIZON 2020, iniciativy Shift2Rail a předpokládané úzké spolupráce při řešení 

projektu 7. rámcového programu Foster Rail. Úspěšně bylo předjednáno uzavření rámcové 

dohody o spolupráci mezi oběma platformami a účast zástupců FFE na mezinárodní vědecké 

diskusi k jednotnému řízení železničního V&V připravované na duben 2014 v České 

republice. Díky bohatému programu, výměně množství zkušeností a navázání prospěšných 

pracovní kontaktů se zástupci všech organizací lze setkání považovat za velice přínosné. 

(Tato služební cesta byla hrazena z projektu POSTA reg. Č. CZ.1.07/2.4.00/17.0107.)                                       

Autor příspěvku: Bc. Martin Král (odbor strategie, SŽDC) 

                                        

______________________________________________________________________________________________ 
 

Dne 9.4.2014 se v Praze koná Vědecká diskuze, na které se budou také diskutovat konkrétní 

záměry další spolupráce se španělskou platformou PTFE. Již nyní se navazují kontakty a 

nabídky ke spolupráci v konsorciích, kde nás španělské instituce a firmy začínají oslovovat a 

vybízet ke spolupráci v nastávajícím programovém období H2020.  

Nabídka ke spolupráci: 

Kolegové z PTFE nás doporučili skupině GIDAI pro výzkum a vývoj, University Cantabria, která 

hledá partnera pro účast v evropském projektu Horizon 2020 – MG 8.2 -2014 „ Dopravní 

infrastruktura nové generace, účinně využívající zdroje, inteligentnější a bezpečnější“. 

Tato skupina má možnost vytvořit konsorcium s ostatními evropskými institucemi a firmami. 

Cílem projektu je dosáhnout významného pokroku v oblasti energetické účinnosti, lidského 

chování, udržitelnosti životního prostředí, intermodální mobility a zabezpečení, tak aby bylo 

možné navrhnout inteligentní tranzitní stanice pro budoucnost. 

Výsledky budou vytvářet průkopnický přístup a budou prezentovány jako referenční model 

pro vývoj evropských stanic. 

Nabídka partnerství je směrována na společnost (další relevantní instituci) informačních a 

komunikačních technologií v souvislosti s inteligentními systémy v dopravě. 

Další komunikace případných zájemců je možná na adrese: Daniel Alvear Portilla, Doctor 

Ingeniero Industrial, Director, GIDAI - Seguridad contra Incendios - Investigación y Tecnología, 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, Avda. Los Castros, s/n, 39005 Santander. SPAIN, 

http://www.gidai.unican.es, e-mail: alveard@unican.es,  Tel: +34 942 201826 

Autor příspěvku: Věra Holoubková (předseda Redakční Rady Technologické platformy IZI) 
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