Technické specifikace interoperability
jsou základem specialistů VUZ
S železnicí se Václav Souček, vedoucí oddělení infrastruktury úseku technického ředitele Výzkumného Ústavu
Železničního (VUZ), seznámil už v útlém věku. Doba pokročila a dnes je zkušeným, klíčovým pracovníkem
ústavu a posuzuje stavby z pohledu technické specifikace pro interoperabilitu (TSI). Co jeho práce obnáší?
A kolik jí jeho tým zvládne za rok?
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nes to zní úsměvně, ale není to tak
dlouho, kdy nebylo ještě úplně běžné vlastnit automobil. Vlak byl pro řadu
obyvatel důležitým dopravním prostředkem do práce i do školy anebo na výlety
do přírody či za přáteli. Tehdy vyrůstal
i Václav Souček, vedoucí oddělení infrastruktury úseku technického ředitele
VUZ. „Mám jeden zážitek, který možná
nenápadně ovlivňoval moje rozhodnutí
věnovat se železnici,“ začal vyprávět pan
Souček. „V roce 1989 to byly oslavy spojené se 150. výročím železnic v Československu. Slavnosti byly v Brně velkolepé,
od výstavy historické a současné železniční techniky, přehlídek až po opravu
výpravní budovy nádraží. Bylo to úžasné. Dokonce mám zajímavé výstřižky,“
chlubí se a ukazuje na černobílý snímek
party hochů u parní lokomotivy.
Později vystudoval brněnskou střední
průmyslovou školu stavební a po maturitě
pokračoval ve studiu na Fakultě stavební
VUT v Brně. Tam díky pedagogům objevoval kouzlo železnic, takže si vybral studium zaměřené na železniční konstrukce
a stavby. „Historicky vzato, nějaké stavařské a železničářské geny v rodině mám.
Pradědeček byl traťmistrem a jeho syn byl
stavebním inženýrem. Ke stavařině a železnicím jsem přicházel postupně.“

D

Prvním zaměstnáním na železnici byla
brigáda, ještě v dobách studií na VŠ. Získání postu bylo prý poněkud nestandardní. „Jednoho dne cestou ze školy jsem se
šel zeptat na brigádu. Zcela naivně a nepřipraven jsem vstoupil do budovy Českých drah a vnutil se přes vrátného k někomu, kdo by mohl mít zájem o brigádníka. Řízením osudu jsem se nakonec dostal až na oddělení Technické ústředny
dopravní cesty, kde zrovna uvítali jedny
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ruce k digitalizaci oblastí číselníku M12
nad traťovými schématy. Nejspíš mi tehdy prošlo rukama snad každé schéma dopravny v naší síti,“ vzpomíná.
Poprvé však přišel do VUZ jako student, tehdy v rámci exkurze na zkušební okruh v Cerhenicích, kde mu i jeho
spolužákům nabídli pracovat ve VUZ
v oblasti autorizované osoby. „Za pár
dní mi volal jeden z dnešních kolegů,
jestli bych měl zájem se přidat. Po nástupu bylo nejdříve nutné se seznámit
s činností autorizované osoby a posuzováním shody. K tomu bylo pro pochopení potřebné prostudovat evropskou a národní legislativu. Při posuzování samotném pak načítat spoustu norem a předpisů,“ konstatuje.

Čím se tedy pan Souček zabývá nyní? Pojmeme to zeširoka. Infrastruktura tvoří
z pohledu předpisů tři základní oblasti.
První oblastí je železniční infrastruktura, tedy koleje, výhybky, mosty, nástupiště a podobně. Druhá oblast je zaměřená na přístupnost osob s omezenou
schopností pohybu a orientace. Poslední
oblastí je bezpečnost v železničních tunelech. Pro každou tuto oblast byly vydány
technické specifikace pro interoperabilitu (TSI). „Náplní naší práce je posoudit,
zda je určitý parametr splněn, respektive
je ve shodě. Proces tohoto posouzení je
většinou rozdělen do dvou fází. Předmětem první fáze je kontrola projektové dokumentace a ve druhé fázi probíhá kontrola realizace stavby. Pokud zjistíme nějaké nesrovnalosti, tak je předáváme našim partnerům, aby mohli zajistit opravu. Tu musíme následně ověřit, zda je
opravdu ve shodě s požadovanými vlastnostmi.“ Výstupem je zpráva, na jejímž
základě mohou specialisté v případě
kladného výsledku vydat certifikát.
VUZ dále nabízí nezávislé posouzení
shody procesu řízení rizik, kde je činnost zaměřena na kontrolu dodržení
procesu, jak v daném případě byla řízena

rizika a zda byla řádně provedena opatření vedoucí k jejich přijatelné míře.
K největším projektům patří stavby
na III. a IV. tranzitním koridoru, které
se za poslední dekádu postavily či stále
ještě staví. K těm největším pak Souček
řadí stavby, kde se nacházejí nově budované tunely.
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Práce i
Zdálo by se, že jde jen o šedou úředničinu.
Není to tak docela pravda. „Chodíváme
do terénu na inspekce, kde ověřujeme,
zda realizace odpovídá návrhu, splňuje legislativní požadavky a je tedy ve shodě.
Těžiště činnosti na stavbách je spojeno
s pohybem cestujících, a to především
osob s omezenou schopností pohybu a orientace,“ vysvětluje Václav Souček.
VUZ drží krok s moderními trendy
a odborníci se zapojují v rámci evropských či tuzemský projektů. „Jsme také
aktivními účastníky na jednáních evropských skupin osob zabývajících se posuzovaním shody v oblasti železnic.
V oblasti legislativy připomínkujeme
návrhy s ohledem na naše zkušenosti
s jejich uplatňováním,“ říká Souček.
Kam by se ale měla nejen infrastruktura posunout? „Je nutné se zamýšlet
nad výstavbou parkovišť v příměstských
aglomeracích, kde může železnice značně pomoci dopravní situaci ve městech.
Kde lze očekávat vývoj, je oblast využívání telematických aplikací, a to těch dalších, než je již fungující on-line nákup
jízdenek. V mobilních telefonech budeme mít třeba přístup k informacím o obsazenosti jednotlivých vagonů. S přechodem na on-line bude zajímavé sledovat, jak se budou využívat výpravní budovy pro jiné služby. Vše je přitom důležité chápat v širším měřítku mobility jako celku. Úlohou VUZ bude v tomto ohledu dále vykonávat svou činnost v nejlepší možné kvalitě,“ uzavřel Václav Souček
s tím, že VUZ nabízí komplexní služby
všem zákazníkům, tedy nejen posouzení
shody s technickými specifikacemi, ale
také nezávislé posouzení řízení rizik. ○
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