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Informační zpravodaj
NÁRODNÍ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA Interoperabilita železniční infrastruktury
Jednání platformy s KTH Railway Group a Trafikverket ve Stockholmu
Dne 12. května 2014 se v rámci projektu POSTA uskutečnila pracovní návštěva zástupců Národní
technologické platformy – sdružení Interoperabilita železniční infrastruktury (SIŽI) u švédských
partnerů ve Stockholmu. Hlavní část jednání proběhla na půdě univerzitního kampusu Královské
vysoké školy technické (KTH), neboť právě pod její hlavičkou byla ve Švédsku v roce 1988 založena
neformální železniční platforma pro podporu a koordinaci železničního výzkumu s názvem KTH Railway
Group. Tato „skupina“ se později (v roce 1996) stala formálním centrem pro železniční výzkum, vývoj
a vzdělávání.
KTH (švédsky Kungliga Tekniska Högskolan) byla založena v roce 1827 a dnes
se může pochlubit 17 tisíci studenty. Česká delegace pod vedením výkonného
ředitele SIŽI Ing. Bohuslava Dohnala ráda přijala pozvání prof. Sebastiana
Stichela, ředitele KTH Railway Group, který v rámci univerzity působí na
katedře Železniční vozidla. Zajímavostí je, že KTH Railway Group, jakožto
výzkumné centrum, nemá svou vlastní právní formu, s ročním obratem 2,5 mil.
euro funguje jen na základě víceletých rámcových dohod a ročních příspěvků.
Mezi hlavní členy KTH Železniční skupiny patří následující společnosti a organizace: Trafikverket, Bombardier Transportation, Vectura, Interfleet Technology, Švédské dráhy SJ a Stockholmská dopravní společnost SL.

Obrázek 1: Budovy univerzitního kampusu Královské vysoké školy technické (KTH) ve Stockholmu
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Prof. Sebastian Stichel ve své úvodní prezentaci vysvětlil, že si centrum zakládá na své jedinečnosti
především díky své multidisciplinaritě, odborné způsobilosti takřka ve všech oblastech železničního
systému. Centrum je tak schopno vést rozsáhlé výzkumné programy kombinující aspekty technické,
provozní i tržní. Zároveň si udržuje úzké vazby na externí partnery, a tím může zavádět inovace snadněji
přímo do praxe. V mezinárodním měřítku skupina spolupracuje s univerzitami v Evropě, USA, Austrálii
i Asii. Centrum je k dnešnímu dni zapojeno v celkem osmi projektech EU.
Vlajkovým projektem Železniční skupiny KTH je výzkumný
program nazvaný Green Train (švédsky Gröna Tåget). Projekt
Zeleného vlaku představil ředitel Stichel společně s panem
Tohmmy Bustadem, odborným poradcem pro údržbu a rozvoj infrastruktury ze švédské dopravní
správy Trafikverket. Jedná se o vývoj atraktivního a efektivního konceptu vysokorychlostního vlaku pro
skandinávský trh, jenž probíhá již od roku 2005 a v současné době právě vrcholí. Projekt s celkovým
rozpočtem cca 17 mil. euro slouží jako databanka nápadů, návrhů a technických řešení pro dopravce,
manažery infrastruktury a průmysl. Řešitelé projektu definovali požadované vlastnosti vlaku takto:
atraktivní a funkční pro cestující, s pohodlným přístupem pro všechny cestující i s pohodlným systémem pro uložení zavazadel, zkrácení jízdní doby pomocí rychlosti 250 km/h a více (případně s využitím
naklápěcí skříně), mnoho pohodlných míst k sezení při dané délce vlaku, nízké náklady (za účelem dosažení ziskovosti projektu a nižší ceny jízdenek), přívětivý k infrastruktuře (snížení opotřebení), ještě
nižší spotřeba energie a nižší hlučnost než v současnosti, spolehlivost v severském zimním podnebí.
Green Train tedy není přímo fyzickým vlakem, avšak „zeleným“ konceptem vlaku až do doby, než dojde
k implementaci projektu. Podtitul projektu byl zvolen přiléhavě: „Vlaky pro cestující zítřka“.
„Zeleným“ cílem projektu však není jen snížení hluku a spotřeby energie. Hlavním záměrem je žádoucí
přesun cestujících z méně šetrných druhů dopravy na železnici. Proto by měly zelené vlaky být navrženy
tak, aby přilákaly nové cestující a zajistily vysoký podíl na dopravním trhu. Ačkoli je koncept určen především pro skandinávské podmínky, většina technologií by měla být využitelná také na jiných trzích.
V rámci projektu vznikají plány pro zvýšení rychlosti na stávající infrastruktuře, ale také plány pro nové
vysokorychlostní tratě, zejména pak pro 457 km dlouhou trať „Götalandsbanan“ v trase Stockholm –
Jönköping – Gothenburg (švédsky Göteborg) a její větev zvanou „Europabanan“ spojující Jönköping –
Helsingborg (230 km) s dánskou Kodaní.
Řešitelé projektu se pustili mj. do výzkumu pohodlného sezení, vývoje nového tvaru sedaček s individuálními područkami, řešení optimálního umístění notebooků cestujících, vývoje nového typu podvozku, širší, lehčí a úspornější karosérie, vývoje a testování motoru poháněného permanentními magnety, zkvalitnění sběrače proudu, aerodynamické optimalizace, úprav podvozkových prahů, vývoje nízkých
protihlukových stěn. Důležitým tématem je přizpůsobení vlaku klimatickým podmínkám ve Skandinávii, neboť 3 až 6 měsíců v roce je zde průměrná teplota nižší
než 0°C, příležitostně je však i nižší než -40°C, samozřejmostí bývá často také silné sněžení.
Obrázek 2: EMU Regina (Bombardier)
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V rámci projektu byl například po dobu 3,5 roku nepřetržitě testován prototyp jednotky REGINA 250,
vč. testování podmínek během tuhé zimy 2009/2010. Jednotka byla testována na konvenční trati až na
rychlost 303 km/h, která byla zaznamenána jako skandinávský rekord.

Obrázek 3: Schéma tratí ve Skandinávii, kde je zvažováno nasazení Zeleného vlaku na existující síti (vyznačeno zeleně), a návrhy na výstavbu nových vysokorychlostních tratí pro Green train (oranžově).
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U většiny technologií vzešlých z projektu Zelený vlak již byla zahájena implementace, například aerodynamické technologie a řešení snižování hluku bylo využito pro čínské vysokorychlostní jednotky
CRH 380. Také specifikace pro nové vlaky ve Švédsku do značné míry využívají návrhů projektu Green
Train. Švédští kolegové zdůraznili, že mnoho výstupů hodlají dále rozvíjet v projektu Shift2Rail.
Pan Bo Olsson, ředitel strategického rozvoje Trafikverket, vystoupil s příspěvkem o rozvoji železnice ve Švédsku. Tato
vládní agentura plní ve Švédsku roli robustního „manažera infrastruktury“, zajišťuje totiž výstavbu, provoz a údržbu silniční i železniční sítě a zodpovídá za
dlouhodobé plánování dopravního systému silniční, železniční, námořní a letecké dopravy. Zástupci
agentury Trafikverket jsou přesvědčeni, že jejich problémy a výzvy jsou společné pro většinu dalších –
Švédsku podobných – zemí. Trafikverket klade důraz na rozvoj podnikání nákladově efektivním
způsobem i na výměnu národních znalostí v rámci mezinárodní spolupráce, zejména s evropskými
kolegy. Agentura Trafikverket aktivně spolupracuje mj. s Evropskými technologickými platformami
(ETP), UIC a jako jeden z osmi zakládajících členů je také zapojena v projektu EU pro rozvoj
koordinovaného přístupu k výzkumu a inovacím v železničním odvětví – Shift2Rail.
V rámci projektu Shift2Rail Trafikverket hodlá pracovat na základě ročních
pracovních plánů aktivit a rozpočtů s tím, že podrobnosti budou dále rozpracovávány v ročních plánech jednotlivých projektů. Spolupráce v příštích letech by měla být zaměřena na plánování projektů, jejich realizaci a
provádění následných opatření. Vzhledem k objemu činnosti je však nutná spolupráce na různých úrovních. Pan Bo Olsson podrobně vysvětlil zapojení Trafikverket do jednotlivých zájmových oblastí (IP 1,
2, 3, 5). Pro švédské kolegy se má projekt Shift2Rail stát hlavním nástrojem pro výzkum a vývoj, ale rádi
by se zabývali také dalšími oblastmi rámcového programu EU pro výzkum a inovace HORIZON 2020
(nejen oblastí doprava, ale také oblastmi
společenské výzvy či vynikající věda), bude-li to
možné. Trafikverket plánuje spolupracovat s
výzkumnými ústavy a průmyslem, rozvoj
spolupráce se zahraničními subjekty považuje za nutnou. Hodlá se zaměřit na zvýšení účinnosti
výzkumu a vývoje, vyšší úroveň technologické připravenosti a komerční využití výrobků. Za tímto
účelem bude kladen důraz na specifikaci procesu implementace, snižování překážek a překonávání
problémů v tzv. údolí smrti inovace, kterým se nazývá propast mezi potřebami průmyslových firem a
vývojem výzkumných ústavů a univerzit. Z důvodu snižování finančních zdrojů v projektu však bohužel
existuje riziko redukce prostředků i na systémového demonstrátora výrobku. V současné době členové
projektu Shift2Rail očekávájí schválení dokumentu Masterplan Evropskou komisí.

Obrázek 4: Modifikovaná jednotka Regina od společnosti Bombardier byla testována v rámci projektu
Green train v letech 2006–08, další testy odolnosti a spolehlivosti probíhaly v období 2009–13.
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V druhé části jednání švédským kolegům představila obdobně česká strana zájmy České technologické
platformy (CZTP). Se svými prezentacemi postupně vystoupili Ing. Bohuslav Dohnal (SIŽI), Ing. Jaroslav
Vašátko (Výzkumný Ústav Železniční, a.s.) a Bc. Martin Král (Správa železniční
dopravní cesty, s.o.). Česká strana představila organizaci a fungování CZTP,
složení expertních skupin platformy a především konkrétnější věcný zájem
svých členů na zapojení do projektů v rámci programu HORIZON 2020,
Shift2Rail a Foster Rail.

Obrázek 5: Účastníci jednání (zleva): Bo Olsson (Trafikverket), Martin Král (SŽDC), Jaroslav Vašátko (VUZ),
Sebastian Stichel (KTH), Tohmmy Bustad (Trafikverket), Bohuslav Dohnal (CZTP – SIŽI).

V poslední části jednání obě strany zevrubně diskutovaly o možných formách spolupráce. Bylo
dohodnuto, že konkrétní návrhy možných forem spolupráce budou podrobněji projednávány
prostřednictvím elektronické pošty. Obě strany jednání zhodnotily jako poučné a přínosné, s příslibem
aktivní spolupráce v budoucnosti. Ředitel CZTP Ing. Bohuslav Dohnal v závěru jednání předal švédským
kolegům publikace Katalog Národní technologické platformy – Interoperabilita železniční
infrastruktury a Historie výzkumu a vývoje na české železnici. Jménem české delegace poděkoval za
pozvání, přátelské přijetí a výměnu podnětných zkušeností. Za kvalitní přípravu jednání pak patří
poděkování – kromě již uvedených švédských kolegů – také panu Malcolmu Lundgrenovi z odboru
strategie Trafikverket.
Autor příspěvku: Bc. Martin Král
(SŽDC, odbor strategie)
Služební cesta byla hrazena z projektu
POSTA reg. Č. CZ.1.07/2.4.00/17.0107.
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Mezinárodní diskuze FOSTER RAIL v Praze
Za hojné účasti představitelů
významných železničních společností, institucí a univerzit
České republiky proběhla v pátek 9. 5. 2014 Mezinárodní diskuze FOSTER RAIL. Cílem diskuze bylo rozšířit informovanost o projektu FOSTER RAIL a
věcné návaznosti cílů projektu
na iniciativu Shift2Rail. Diskuse
se současně zaměřila na přípravu doporučení k usměrnění
prací na projektu.
Obrázek 6: Účastníci Mezinárodní diskuse FOSTER RAIL

Uspořádání diskuze si vzala na starost technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury, která je členem řešitelského konsorcia projektu. Projekt FOSTER RAIL je zaměřen na posílení
výzkumné a inovační strategie dopravních odvětví v Evropě a zároveň má vést ke zlepšení konkurenceschopnosti evropského železničního průmyslu. Celá akce byla realizována v rámci projektu POSTA
(reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0107) financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Hned první přednášky a představení projektu FOSTER RAIL se zhostil manažer celého projektu Dennis
Schut. Informoval nejen o projektu, ale i o jeho propojenosti na další evropské organizace. Na jeho
slova navázal Dr. Libor Lochman výkonný ředitel CER, který v návaznosti na FOSTER RAIL blíže představil
iniciativu Shift2Rail, společnou technologickou iniciativu soukromého a veřejného prostoru se zaměřením na propojení inovací a výzkumu v
železniční dopravě. Cílem této iniciativy má být podle Dr. Libora Lochmana
budování jednotného evropského železničního prostoru. Metody a formy
spolupráce evropských technologických platforem a institucí se srovnatelným zaměřením činnosti jako organizační prostředek součinnosti vědy a
výzkumu s průmyslovou a provozní
praxí v rámci projektu FOSTER RAIL,
osvětlil Ing. Jaroslav Vašátko, poradce
generálního ředitele VÚŽ.
Obrázek 7: Přednášející Dr. Libor Lochman (CER, výkonný ředitel)
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Výkonný ředitel technologické platformy Ing. Bohuslav Dohnal poté představil činnosti nejen české
technologické platformy, možnosti spolupráce na mezinárodní úrovni, ale hlavně potencionální uplatnění a vliv technologických platforem v rámci mezinárodních projektů.
O doporučení k systému řízení a organizace evropského železničního výzkumu, jako východisko pro
navazující funkci těchto systémů na národní úrovni zemí Evropského společenství promluvil doc. Ing.
Jaromír Zelenka, CSc. vedoucí zrcadlové skupiny "Věda a výzkum". Celou diskuzi uzavřel Ing. Peter Šišolák, ředitel Odboru strategie a mezinárodní spolupráce ŽSR, zkušenostmi a návrhy z přístupu Železnic
Slovenské republiky (ŽSR) k výzkumu v železničním sektoru na Slovensku.
Autor příspěvku: Jitka Belačíková (VÚŽ)
Mezinárodní diskuze FR byla hrazena
z projektu POSTA reg. č.
CZ.1.07/2.4.00/17.0107.
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