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Informační zpravodaj 
NÁRODNÍ  TECHNOLOGICKÁ  PLATFORMA  Interoperabilita  železniční infrastruktury 

                                                                                              

Zástupci TP na stáži v Bruselu 

Ve dnech 24. ÷ 27.3.2014 proběhla za účasti zástupců projektů řešených Technologickou platformou 

IŽI zahraniční stáž v Bruselu u instituce Bohemia EU Planners Ltd. Cílem této stáže bylo seznámit se 

s fungováním a organizací evropského parlamentu se zaměřením na oblast dopravy. 

V rámci této zahraniční stáže byla uskutečněna návštěva prostor Evropského parlamentu 

s příslušným komentářem, dále v prostorách Bohemia EU Planners Ltd. proběhlo několik diskusních 

setkání. Mezi nejzajímavější lze považovat diskusní setkání s paní Kramperovou, představitelkou 

Stálého zastoupení ČR při EU. Velmi podrobně byla představena úloha Stálého zastoupení ČR při EU, 

význam a fungování evropských institucí. 

Další pracovní setkání proběhlo s pracovníky CZELO (Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a 

inovace), kde byla podána informace o hlavní náplni činnosti, která spočívá především v zapojení 

českého výzkumu do evropských projektů, sjednávání kontaktů mezi českými a zahraničními 

výzkumnými institucemi a pořádání odborných workshopů. 

Velmi přínosné byly diskuse s paní doktorkou Raymovou, ředitelkou společnosti Bohemia EU Planners 

s.r.o. Paní ředitelka informovala o komunitárních programech a zajímavých projektech, na kterých se 

sama podílela (trasy TEN-T na území ČR, letecká doprava aj.) a představila nové projekty, do kterých 

by bylo možné se zapojit v rámci projektu Horizont 2020. Dále vyzdvihla důležitost dopravy (zvláště 

železniční) a mobility pro Evropskou unii a rozvoj regionů. V rámci diskuse bylo kritizováno malé 

zapojení českých institucí a podniků v evropských projektech. Jako příklad úspěšného zapojení a 

získání finančních prostředků z evropských fondů byl uveden příklad Polska v porovnání s českým 

přístupem, ve kterém chybí dlouhodobá koncepce v budování železniční infrastruktury. 

Neméně zajímavé bylo setkání s paní inženýrkou Brábníkovou, atašé pro oblast výzkumu, zejména 

k aktuálním otázkám projednávání evropského projektu Shift2Rail v Evropském parlamentu.  

Za velký přínos zahraniční stáže lze považovat navázání kontaktů pro případnou budoucí spolupráci. 

 

(Za kolektiv účastníků stáže: Jaromír Zelenka, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice) 

 

                                                                                            
                     

Financována z projektu POSTA reg. Č. CZ.1.07/2.4.00/17.0107. 

 

 

 

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
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Závěry a přínosy společného setkání zástupců CZ TP a TPFE v Praze ve dnech 

9. - 10.4 2014 

 

PTFE je velmi výrazná a vlivná organizace nejen v železniční dopravě 
Španělska, ale hraje významnou roli v této oblasti i na evropské a 
světové úrovni. 
Oproti české TP, která má 22 členů působících ve vymezených 

subsystémech interoperabilní Infrastruktura, Energie, Řízení a zabezpečení a postupně se stala 
uznávaným partnerem MD ČR a SŽDC, s.o., má PTFE 371 členů a její organizační struktura je 
propojena se všemi příslušnými státními organizacemi a institucemi v oblasti výstavby, provozování 
železniční dopravy a v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.  
PTFE má vysoce rozvinutý systém navrhování, realizace a sledování využitelných projektů na 
mezinárodní a evropské úrovni. Její členové jsou ve vedení významných mezinárodních železničních 
organizací a relevantních výborech a komisích ES a někteří patří k významným evropským 
průmyslovým společnostem a univerzitám. 
Projednáním a podpisem Memoranda o společné spolupráci mezi českou TP a PTFE bude zahájena 
konkrétní, oboustranně výhodná spolupráce v oblastech výměny informací o výzkumu, spolupráce při 
aplikaci výsledků ve výzkumu a vývoji, při prosazování projektů – výzkumně vývojových řešení do 
různých národních a evropských programů. 
Samostatnou oblastí bude rovněž, v současnosti projednávaná, spolupráce mezi SŽDC, s.o. a ADIF. 
I přes rozdílnost ve velikosti a rozsahu činnosti obou TP je velkým přínosem přijetí Memoranda o 
spolupráci (viz. webové stránky sizi ), společná účast v konsorciu evropského projektu FOSTER RAIL, 
kde nám spolupráce s PTFE přináší nové poznatky a zkušenosti ve vrcholové oblasti evropského 
železničního výzkumu a můžeme být u budoucího procesu zásadních změn v jeho řízení a společného 
posilování jeho obsahu. 
 
(Autor příspěvku: Ing. Bohuslav Dohnal, výkonný ředitel TP) 
 

 
 
 (Foto: 1. den společného setkání) 
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(Foto: 2. den společného setkání se uskutečnil ve Zkušebním centru VUZ Velim  
– uvítání delegace ředitelem sekce zkušebnictví ing. M. Klofandou) 
 
 

15. zasedání Správní rady Sdružení „Interoperabilita železniční infrastruktury“ 
- Hodnotící konference  
 
15. zasedání Správní rady se uskutečnilo v příjemném prostředí salónku EUFORIA v konferenčním 
centru "U Hájků" na Florenci 29, Praha1. 
Zasedání mělo především hodnotící obsah, ale současně bylo i zasedáním volebním. V jeho průběhu 
bylo zvoleno nové předsednictvo Správní rady na období od 24. 4. 2014 do 30. 4. 2016.   

Zasedání zahájil svým úvodním slovem předseda Správní rady, pan prof. Ing. Josef Jíra, CSc. Ve svém 
úvodním slově, po přivítání členů rady a hostů, poděkoval panu Ing. Jindřichu Topolovi  a panu Ing. 
Vladimíru Starému za dlouholetou úspěšnou práci v předsednictvu Správní rady. 

Výkonný ředitel  SIŽI Ing. Bohuslav Dohnal přednesl obsáhlou zprávu o činnosti za období od 19. 11. 
2013. Zdůraznil mimo jiné, že v tomto období TP IŽI navázala významnou spolupráci se španělskou 
železniční technologickou platformou (PTFE) v rámci projektu Evropské unie POSTA. Do projektu 
IRICoN se na základě jednání Ing. Dohnala a doc. Ing. Pláška zapojila významná vysoká škola VŠB  -
Technická univerzita Ostrava. Děkan fakulty stavební prof. Ing. Radim Čajka, CSc. je také novým 
členem Správní rady. 

Ing. Šik přednesl zprávu kontrolní a revizní komise. Sdružení hospodaří účelně a v jeho činnosti se 
nevyskytly žádné problémy.  

Další část zasedání byla věnována vyhodnocení realizace Implementačního akčního plánu (IAP), které 
přednesl Ing. Jaroslav Vašátko, následně pak proběhlo vyhodnocení práce expertních skupin. Všechna 
vystoupení budou k dispozici na našich webových stránkách. Proto v tomto článku je jen zmíněn 
výčet jednotlivých prezentací představitelů expertních skupin.   

Za expertní skupinu Energie zhodnotil její činnost Ing. Michal Satori. Činnost skupiny Řízení a 
zabezpečení (CCS) ve svém příspěvku zhodnotil Ing. Kampík, dále zmínil zejména podmínky účasti v 
projektu Shift2Rail.  Za expertní skupinu Rozhraní přednesl zprávu Ing. Jiří Jelének. 
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V dalším vystoupení pohovořil Ing. Jaroslav Grim, Ph.D., vicepresident IRRB o úspěšné činnosti 
zástupců české odborné veřejnosti v tomto projektu. Upozornil účastníky zasedání na to, že byla 
schválena strategie řešení na léta 2014 -2016 a je zde prostor pro zapojení našich odborníků.  

Aktuální zhodnocení projektu "Technologické platformy II" z OPPI s důrazem na oblast plnění 
„závazných ukazatelů projektů“ přednesl pan Ing. Ivo Malina, CSc. 

Paní Ing. Batulková z Odboru strategie Ministerstva dopravy České republiky prezentovala 
„Strategické dokumenty MD ČR“. Přislíbila možnost členům TP získávat aktuální informace o vývoji v 
dané oblasti našeho zájmu. 

Aktuální informace o evropských projektech HORIZON 2020 a Shift2Rail přednesl pan Ing. Ivo Malina, 
CSc..  Zdůraznil, že členství v obou projektech je pro nás významné, přináší příležitosti k uplatnění 
našich výzkumných kapacit. 

V závěru zasedání byly oznámeny výsledky voleb nového předsednictva Správní rady. Předsedou SR 
na další období byl zvolen prof. Ing. Josef Jíra, CSc., 1. místopředsedou pan Ing. Mojmír Nejezchleb 
a 2. místopředsedou pan Ing. Karel Mora.  

V závěru zasedání byly jednomyslně schváleny všechny předložené pracovní materiály Správní rady.  

Zasedání uzavřel předseda správní rady prof. Josef Jíra, CSc.. Poděkoval všem účastníkům zasedání za 
jejich práci. Konstatoval, že Sdružení "Interoperabilita železniční infrastruktury" se daří dobře plnit 
stanovené úkoly a popřál všem účastníkům hodně úspěchů v další práci ve prospěch sdružení.   

(Autor příspěvku: Ing. Antonín Kamínek, host zasedání SR) 
 

 
(Foto: Záběr z 15. zasedání Správní rady) 

 
www.sizi.cz 


