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Informační zpravodaj 
NÁRODNÍ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA Interoperabilita železniční infrastruktury                                                                 

Konference na téma vysokorychlostní železnice v Poslanecké sněmovně  

Dne 15. 05. 2014 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konala již třetí konference na 

téma vysokorychlostní železnice. Pořadatelé konference byly Centrum pro efektivní dopravu o.s. 

a Poslanecká sněmovna ČR pod záštitou Hospodářského výboru. 

Po úvodním slově Ing. Ivana Pilného CSc, předsedy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny 

a Ing. Ladislava Němce náměstka ministra dopravy (v zastoupení) přednesl zásadní příspěvek Ing. Libor 

Lochman, výkonný ředitel CER na téma vysokorychlostních tratí (VRT) z pohledu společenství 

evropských železnic. Připomněl strategické cíle z Bílé knihy EU a zdůraznil, že pro jejich splnění je nutné 

do roku 2030 délku VRT ztrojnásobit. Dále uvedl, že zkušenosti, (Španělsko, Francie) ukázaly, že po  

zprovoznění nových VRT je velká část přepravy – přes 70 %, převedena ze vzduchu a silnic na železnici, 

ale také vysokorychlostní železnice přitáhne zcela nové cestující.  

 Tato skutečnost je podstatná pro ekonomický rozvoj regionů a měst. Nová podoba transevropské sítě 

TEN – T a nástroj evropského spolufinancování CEF budou podporovat budování nových VRT. 

 V dalších blocích konference byly prezentovány úspěšné příklady nových VRT v Evropě tj. Švédska, 

Španělska a Německa. Z uvedených příkladů se jeví jako vhodné využívat zkušeností ze Španělska, kde 

byly vybudovány nové vysokorychlostní tratě za nejnižší investiční náklady na km délky. Velmi 

významná byla i prezentace p. Henrika Saske ze Saského ministerstva hospodářství, práce a dopravy, 

která se týkala připravované vysokorychlostní železniční tratě Drážďany – Praha. Cílem tohoto projektu 

je, kromě jiného zkrátit cestovní dobu mezi Drážďany a Prahou o polovinu tj. na jednu hodinu.  Dále 

pak poskytnout více kapacity pro nákladní přepravu. Cílem vybudování nové tratě je ponechat v údolí 

Labe výhradně regionální dopravu a veškerou ostatní dopravu přesunout na připravovanou novou 

trasu. 

V posledním bloku konference vystoupil Ing. Luděk Vyka, ředitel Centra pro efektivní dopravu na téma 

Socio-ekonomické přínosy VRT a dále Ing. Jindřich Kušnír, ředitel odboru drah, železniční 

a kombinované dopravy MD ČR, který se zabýval koncepcí vysokorychlostních tratí u nás. Systémovým 

řešením vysokorychlostní železnice se věnoval Ing. Jiří Pohl z firmy SIEMENS a novým přístupem 

k návrhu vysokorychlostních tratí  Ing. Michal Babič, technický ředitel, IKP Consulting Engineers. 

Všechny prezentace přednesené na této konferenci lze považovat za užitečné, neboť jde o  podporu 

přípravy a urychlení realizace vysokorychlostních tratí v ČR. Významná je i skutečnost, že tyto 

konference se konají pod záštitou Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  

                                                                                                                      (Autor příspěvku: Ing. Pavel Stoulil) 
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Ukončení projektu POSTA 

Technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury realizovala od roku 2011 společně 

s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice projekt pod názvem Podpora stáží a odborných 

aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP A FEI Univerzity Pardubice (zkráceně projekt 

POSTA). Projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR 

prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, byl ke konci května 

tohoto roku ukončen.  

Základním cílem projektu POSTA bylo posílení spolupráce a prohloubení vztahů s partnerem 

Univerzitou Pardubice a získávání nových vazeb s dalšími domácími i zahraničními institucemi ze sféry 

vzdělávací, výzkumné  i komerční. Za účelem naplnění cílů projektu tak byly v rámci projektu 

realizovány nejrůznější dlouhodobé i krátkodobé stáže, podporována byla účast na konferencích, 

workshopech apod. 

  

(Fotografie z poslední porady v Pardubicích) 
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Po ukončení projektu, v minulém měsíci, můžeme konstatovat, že výsledkem projektu bylo nejen 

prohloubení spolupráce s Univerzitou Pardubice a mezi všemi členy technologické platformy, ale také 

především navázání spolupráce s dalšími významnými hráči v oblasti železniční infrastruktury na 

evropské úrovni. Díky projektu se mohli zástupci technologické platformy účastnit jednání evropských 

institucí jako jsou UIC, UNIFE nebo CER, kde získali nejen přístup k aktuálním informacím, ale měli zde 

i možnost prosazovat své zájmy. Technologické platformě se také díky navázaným kontaktům podařilo 

zapojit do mezinárodního projektu FOSTER RAIL. Za jeden z nejvýznamnějších výsledků projektu lze 

však určitě označit uzavření Memoranda o spolupráci se španělskou technologickou platformou 

(Spanish Railway Technology Platform). Celkem se v průběhu projektu uskutečnilo dvacetjedna 

služebních cest, které přinesly výše uvedené výsledky a další neméně důležité kontakty. 

Projekt POSTA vyslal dále zástupce technologické platformy na třicet různých zahraničních konferencí 

a seminářů a také podpořil účast jejích členů na osmi zahraničních stážích. Informace získané na 

zahraničních cestách představovaly podklad pro odborné semináře a workshopy, které Interoperabilita 

železniční infrastruktury v rámci projektu pořádala. S cílem šíření těchto získaných znalostí uspořádala 

technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury deset konferencí, workshopů či 

jiných akcí. 

Dalším typem aktivit probíhajích v rámci projektu byly domácí stáže a konference. Zde stojí za zmínku 

zejména stáže, které pořádala pro své studenty VOŠ a SPŠ stavební Děčín. Stáže pomohly přiblížit 

studentům této školy jak oblast studia a výzkumu na vysokých školách, konkrétně na VUT v Brně a ČVUT 

v Praze, tak také získat představu o aplikaci znalostí získaných při studiu v praxi. 

V rámci realizace projektu navštívila Českou republiku řada uznávaných zahraničních expertů, kteří 

měli společně s dalšími aktivitami projektu pozitivní vliv na zvýšení odborných znalostí plně 

využívaných v odborném vzdělávání univerzit, odborných a vysokých škol nebo také odborných 

výzkumných a vývojových institucí či soukromých společností k vývoji a následné realizaci progresivních 

technických zařízení železniční infrastruktury. Projekt POSTA tak vytvořil vhodné podmínky pro 

budoucí rozvoj jak vzdělávacích institucí, tak odborných společností, které jsou členy Interoperability 

železniční infrastruktury a zároveň pomohl dalšímu rozvoji spolupráce s Univerzitou Pardubice i dalšími 

subjekty. 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                        POSTA reg. Č. CZ.1.07/2.4.00/17.0107.  

                                                                                                        (Autor příspěvku: Mgr. Hana Křepelková) 
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11. ročník - ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE A INOVACE ROKU 

Vyhodnocení a vyhlášení výsledků celostátní soutěže "Česká dopravní stavba, technologie a inovace" 

se konalo dne 16. června 2014 v prostorách auly ČVUT Praha, v Betlémské kapli, pod záštitou 

významných osobností: ministra dopravy, rektora ČVUT, prezidenta SP ČR, prezidenta SPS ČR, předsedy 

ČKAIT, ředitele SFDI a dalších. Tituly byly předány z rukou ministra dopravy Antonína Prachaře.  Rovněž 

byly předány ceny vypisovatelů, garantů a partnerů soutěže a diplomy a ocenění ve studentské 

kategorii. 

V kategorii "Student" se cenila nejvíce odborná kvalita předložených prací. Do soutěže bylo předloženo 

celkem 23 kvalitních prací (4 bakalářské a 19 diplomových). Ceny rektorů byly předány z rukou členů 

Akademické obce a Ceny partnerů předávali partneři soutěže. Ceny si převzali studenti z následujících 

univerzit: Univerzita Pardubice, Vysoké učení technické Brno a České vysoké učení v Praze.  

V kategorii A, "Česká dopravní stavba", jednou z pěti vyhlášených staveb se stala železniční stavba 

"Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy". Tato stavba na IV. tranzitním železničním koridoru, dle 

poroty, přispěje k podstatnému zvýšení kapacity a traťové rychlosti a tím významně zvýší 

konkurenceschopnost železnice, vůči silniční dopravě. Zhotovitelé této stavby jsou 

Sdružení VoBen, EUROVIA CS, a. s., Subterra a. s. a Viamont DSP a. s. a projektantem stavby je SUDOP 

Praha a.s. "Cenu Správy železniční dopravní cesty" získala stavba "Optimalizace trati Zbiroh – 

Rokycany", ohodnocená jako významná stavba na III. tranzitním železničním koridoru. "Cenou Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví“ byla oceněna stavba "Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín", 

zhotovitelem je sdružení firem OHL ŽS a.s. a Subterra a.s. 

K příjemné atmosféře vyhlašování cen přispěli Josef Štágr a Barbora Fialová, kteří zazpívali písně 

z muzikálů, jejich hlasy podtržené akustikou Betlémské kaple byly opravdovým uměleckým zážitkem. 

Galavečer soutěže vyvrcholil předáním Ceny veřejnosti a Ceny poroty. "Cenu poroty", si převzali 

z rukou ministra dopravy Antonína Prachaře zástupci společnosti ŽPSV a.s. a Viamont DSP a.s. za 

technologii stavby "Nízká protihluková clona železniční trati, inovace protihlukových opatření 

a pilotní aplikace v obci Tetčice", která prokázala možnost rovnocenné náhrady vysokých 

protihlukových stěn za podstatně nižší náklady. 

Na závěr ministr dopravy ocenil soutěž jako pozitivní a zároveň jako příkladnou ukázku toho, co vše lze 

vymyslet a realizovat za pomocí nových technologií, které spoří čas nezbytný k budování infrastruktury, 

která má být konkurenceschopná. Také zdůraznil, že soutěž by měla být zároveň inspirací pro státní 

správu i pro dodavatele. Poděkoval a popřál hodně úspěchů v budování dopravní infrastruktury 

k zajištění konkurenceschopnosti ČR. 
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(Závěrečné foto) 

Více se dozvíte na stránkách: 

http://www.top-expo.cz/domain/top-expo/files/cds-2013/zaverecna_zprava-cds-2013.pdf 

                                                                                                                   (Autor příspěvku: Věra Holoubková) 

 

 

Hezké léto všem a v září opět s dalším číslem 

zpravodaje TP nashledanou 

 

Za TP IŽI Redakční rada 

http://www.top-expo.cz/domain/top-expo/files/cds-2013/zaverecna_zprava-cds-2013.pdf

