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Informační zpravodaj 
NÁRODNÍ  TECHNOLOGICKÁ  PLATFORMA  Interoperabilita  železniční infrastruktury 

                                                                                                

Poděkování za spolupráci prof. Culkovi 

Vážený pane profesore!                                                                                      
Dovolte mi, abych Vám z pověření předsednictva Správní rady Technologické platformy 
„Interoperabilita železniční infrastruktury“ při  příležitosti ukončení Vašeho funkčního období 
děkana Dopravní fakulty Jana Pernera  Univerzity Pardubice a ukončení členství ve Správní 
radě naší Technologické platformy, poděkoval za dlouholetou a významnou podporu naší 
činnosti. 
Vaše aktivní spolupráce zakládajícího člena platformy a přínos Vaší fakulty v  Partnerství 
projektu POSTA nám umožnil stát se významným partnerem pro národní a evropské 
organizace v oblasti železniční dopravy, výzkumu a vývoje. 
Dovolte mi, vážený pane profesore, popřát Vám do dalších aktivních a tvůrčích let pevné 
zdraví a mnoho pracovních úspěchů.  

 
V Praze, 12.3 2014                                                         Ing. Bohuslav Dohnal, výkonný ředitel  
   

                                                                 
Bilaterální jednání TP a UNIFE v Bruselu 

Dne 5. 3. 2014 se uskutečnilo jednání mezi zástupci české Technologické platformy „Interoperabilita 
železniční infrastruktury“ a UNIFE (Asociace evropského železničního průmyslu). Předmětem jednání 
bylo navázání užší spolupráce mezi oběma subjekty a možnost zapojení členů Technologické 
platformy především universit a výzkumných ústavů do projektu Shift2Rail.                                                                                                                                                     
Zájmem TP bylo především navázání úzké spolupráce při řešení projektu Shift2Rail. Bylo zdůrazněno, 
že výhodou TP je skladba jejich členů – od universit, výzkumných a projektových ústavů až po podniky 
železničního průmyslu. Tato skladba výhodně propojuje vývoj a výzkum s vlastním využitím výzkumu 
v praxi. Řešení projektu Shift2Rail se chtějí zúčastnit kromě podniků železničního průmyslu právě i 
university a výzkumné a projektové ústavy. Pro spolupráci na projektu Shift2Rail se předpokládá ze 
strany TP využití tzv. „opencalls“ a též uzavření subdodavatelských smluv se členy nějakého 
konsorcia.  
Dalším tématem navrhovaném pro spolupráci mezi TP a UNIFE je koordinace při rozvoji a údržbě TSI, 
vzájemné poskytování informací apod.   
Generální ředitel Philippe Citroën, ve spolupráci s ostatními zástupci UNIFE, uvedl prezentaci 
k projektu Shift2Rail, ve které vysvětlil zaměření jednotlivých inovativních programů (IP1 až IP5) a 
naše možnosti zapojení do řešení projektu. Potvrdil, že pro členy Technologické platformy je 

http://www.google.com/imgres?biw=1286&bih=664&tbm=isch&tbnid=6LlorSGrJtuGZM:&imgrefurl=http://kulatystul.upce.cz/&docid=ctxw_Tcj1RXhFM&imgurl=http://kulatystul.upce.cz/DFJP.jpg&w=1150&h=479&ei=eWIkU7uQCqfs4wSw7YDYDg&zoom=1&ved=0CI4CEIQcMDs
http://ejp.rvp.cz/index.php?mod=text
http://www.unife.org/home.asp
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nejvýhodnější formou zapojení do řešení projektu Shift2Rail využití otevřených výzev 
„opencalls“nebo uzavření subdodavatelské smlouvy s některým členem konsorcia. 
V diskusi byl vysvětlen současný stav projektu Shift2Rail, postup jeho schvalování a harmonogram 
založení společného podniku Shift2Rail. První otevřené výzvy se očekávají na podzim 2014. Ze strany 
TP a zástupce VUZ byla zdůrazněna možnost využití  ZC VUZ Velim v rámci projektu Shift2Rail pro 
testování. Zástupci UNIFE tuto možnost přivítali.  
Zástupci UNIFE dále doporučili, aby Technologická platforma zaslala na UNIFE a společnostem, které 
se budou podílet na řešení projektu, seznam členů TP se základním profesním zaměřením – 
potenciálním zapojením do řešení projektu Shift2Rail. K projektu Shift2Rail byly ze strany UNIFE 
zodpovězeny další související otázky položené ze strany TP. S panem Travainim byly diskutovány 
technické aspekty řešení a zaměření jednotlivých IPs i možnost zapojení do projektu ve formě 
„Technical Demonstrator“. 
V průběhu jednání byla diskuse zaměřena na možnost uzavření rámcové dohody nebo memoranda o 
spolupráci mezi UNIFE a TP. Generální ředitel p. Citroën s návrhem souhlasil s tím, že obsah 
memoranda bude upřesněn. Návrh rámcové dohody / memoranda zašle zástupcům TP pan  Jean-
Philippe Peuziat, V rámci diskuse byl přijat závěr, že rámcová dohoda /memorandum bude obsahovat 
pouze spolupráci při řešení projektu Shift2Rail. Ostatní druhy spolupráce budou probíhat mimo 
navrhovanou dohodu.  
Závěrem můžeme konstatovat, že setkání s vedoucími představiteli UNIFE  splnilo svůj účel s tím, že 
členům TP bude usnadněna možnost zapojení do projektu Shift2Rail. Byly získány cenné informace o 
aktuálním stavu projektu Shift2Rail a navázány užitečné osobní kontakty s vedením UNIFE.  
(Autor příspěvku: Ing. Jaroslav Vašátko, člen delegace TP, zástupce VUZ)                                                          
                                                                                                                                                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

   Workshop české železniční infrastruktury 
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Ve Vládním salónku Hlavního nádraží Praha se 21. března 2014 konal workshop české železniční 
infrastruktury pod názvem “Společný přístup sledující zvýšení efektivity využívání investic do 
železniční infrastruktury”. Tento workshop resp. diskusní setkání představitelů Správy železniční 
dopravní cesty, českého průmyslu železniční infrastruktury bylo organizováno Technologickou 
platformou „Interoperabilita železniční infrastruktury“, pod záštitou SŽDC a Evropské federace 
železničních stavebních firem (EFRTC). 
Záměrem akce bylo projednání společného přístupu sledujícího zvýšení efektivity využívání investic 
do železniční infrastruktury. 
S využitím podkladů zpracovaných EIM, CER a EFRTC i souvisejících analýz, se vystoupení a navazující 
diskuse workshopu rovněž soustředila na pravidla - kriteria zadávání a provádění prací spojených s 
výstavbou, obnovou i údržbou železniční infrastruktury, se zdůrazněním kritérií kvalitativních i na 
pravidla spolupráce zadavatele a dodavatele prací. 
Workshopu se zúčastnili pozvaní hosté ze zahraničí a představitelé významných železničních 
stavebních, vývojových, výzkumných a projektových společností a institucí České republiky a 
univerzit. 
 

 
(zleva Prof. Clive Roberts University of Birmingham, Ing. Imrich Korpanec Ph.D. Generální sekretář 
EFRTC, J.H.M. (Jo) Urlings Prezident EFRTC, Ing. Mojmír Nejezchleb Náměstek generálního ředitele 
SŽDC, Prof. Ing. Ondřej Jiroušek Ph.D.) 
 
Uskutečnění workshopu bylo velmi přínosné pro všechny zúčastněné. Poznatky z analýz a  zkušeností 
EFRTC a možnosti nabídnuté spolupráce jsou jedním z hlavních přínosů pro další rozvoj železniční 
infrastruktury v ČR.                                                           
(Autorky příspěvku: Ing. Belačíková, V. Holoubková) 

 
Tento významný workshop je součástí aktivit projektu POSTA  reg. Č. CZ.1.07/2.4.00/17.0107.                                        


