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V!zkumn! Ústav "elezni#ní, dce$iná spo-
le#nost %esk!ch drah, letos zam&$il vel-

kou #ást sv!ch aktivit do spolupráce v oblasti 
v!zkumu a v!voje. Cílem VUZ je b!t na národ-
ní a mezinárodní úrovni rovnocenn!m part-
nerem ve spolupráci v oblasti v&dy a techniky, 
ú#astnit se spole#n!ch evropsk!ch v!zkum-
n!ch projekt' a poskytovat odborné slu(by 
pro evropské a ostatní zájemce. Prost$ednic-
tvím zapojení do evropského a sv&tového v!-
zkumu chce VUZ podporovat #esk! (elezni#ní 
pr'mysl ve snaze b!t prost$edníkem imple-
mentace co nejv&t)í míry inovace v oblasti (e-
lezni#ní dopravy. 

Mo(nosti zapojení do v!zkumn!ch projekt' 
jsou na národní i mezinárodní úrovni. Na me-
zinárodní úrovni se jedná p$edev)ím o v!-
zkumná témata v rámci Spole#ného podniku 
Shift2Rail (S2R). Jedná se o partnerství ve$ej-
ného a soukromého sektoru, které podporuje 
investice do inovací a v!zkumu. Odsouhlasen! 
objem finan#ních prost$edk' je 920 mil. eur 

vá (ádosti VUZ). Ka(d! rok S2R zve$ejní nabíd-
ku v!zkumn!ch témat. Na jejich základ& se 
pak sestaví mezinárodní konsorcium, resp. se-
skupení zájemc' o spole#né $e)ení. 
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Jedním z velk!ch úsp&ch' VUZ je p$ijetí v!-
zkumného návrhu projektu CARBODIN Evrop-
skou komisí. Ten je zam&$en! na v!zkum v ob-
lasti implementace kompozitních materiál' 
do "KV. V!stupy budou kombinovat v!robní 
techniky, koncepty automatizace, zavád&ní 
spole#n& vytvrzen!ch a spole#n& vázan!ch kom-
pozitních díl'. Role VUZ v rámci #trnácti#len-
ného konsorcia je anal!za relevantních norem 
TSI a souvisejících norem pro posouzení tech-
nického $e)ení, které je nezbytné pro úsp&)né 
p$enesení nového produktu z v!vojové do zku-
)ební fáze, resp. zahájení sériové v!roby. Pro-
jekty NOVIRAIL, LOCOS4RAIL a INNOMATIVE, 
kde byl VUZ #lenem $e)itelského konsorcia, vy-
brány nebyly. Jsou v)ak v rezerv&. !
Autorka je projektov!m mana"erem VUZ. 

Ú"ast vysoce odborn# specifick$ch 
subjekt% ve&v$zkumn$ch projektech 
je nezbytnou sou"ástí pro zaji't#ní 
úsp#chu a&stability firmy. Úsp#ch 
je velmi závisl$ i&na&mí(e inovace, 
kterou je subjekt schopen udr)ovat 
odbornou zdatnost, a&tím i&jeho 
konkurenceschopnost. Pro V$zkumn$ 
Ústav *elezni"ní je sledování 
a&sou"asn# i&spolutvorba inovací 
v&podstat# povinná.

Inovace jsou p(íle)itostí a&v$zvou
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(zhruba 23,7 mld. K#) na období 2014–2020. Ná-
klady na $e)ení projekt' a( do v!)e cca 70 % roz-
po#tu S2R jsou realizovány p$ímo #leny S2R 
(zakladatelé a p$idru(ení #lenové). Zbytek roz-
po#tu odchází prost$ednictvím otev$en!ch 
a konkuren#ních v!zev pro ne#leny (zde podá-


