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Zápis 4. valné hromady Technologické platformy silniční doprava 
 
Datum konání: 18.8. 2010 
Místo konání: hotel Constans, Břetislavova 309, Praha 1 - Malá Strana 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Nepřítomni: omluveni Ing. Tunkl, Svaz dovozců automobilů, doc. Dr. Beneš, Univerzita 
Pardubice, doc. Ing. Olivková, VŠB-TU Ostrava, Ing. Holec, KORDIS JMK 
 
Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Mikulík, CSc. v 16.00. 
 
1. Zahájení jednání valné hromady 
 
Ing. Mikulík, CSc. uvítal přítomné členy a omluvil nepřítomnost 4 členů, kteří se nemohli 
jednání zúčastnit. Konstatoval, že z celkového počtu 15 členů je přítomno 11 členů, což 
znamená, že valná hromada je schopna usnášení. 
 
2. Schválení  programu jednání 
 
Ing. Mikulík, CSc. seznámil přítomné s připraveným programem jednání 4. valné hromady: 
 

 zahájení jednání, 
 schválení programu, 
 kontrola a schválení zápisu z 3.valné hromady, 
 informace o činnosti za uplynulé období, 
 zajištění činnosti a financování sdružení v dalším období, 
 shrnutí poznatků z ukončeného semináře, 
 různé, 
 závěr. 

 
Program  jednání byl bez připomínek schválen. 
 
3. Kontrola a schválení zápisu z 3.valné hromady 
 
K zápisu z 3. valné hromady sdružení konané dne 23.3.2010 nedošly žádné písemné 
připomínky. Rovněž žádný z přítomných na valné hromadě neměl k zápisu připomínky takže 
zápis z 3. valné hromady schválen. 
 

Usnesení 8/2010: 
Valná hromada schvaluje zápis z 3. valné hromady konané dne 23.3. 2010 v Brně.  
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4. Informace o činnosti za uplynulé období 
 

Ing. Fencl, CSc., jednatel sdružení, informoval o aktivitách sdružení od 3.valné hromady 
konané dne 23. 3. 2010 v Brně:  
 
      -   tři pracovní skupiny zahájily zpracování dokumentu Vize silniční dopravy v roce 2030, 
 

-  dne 30.4. 2010 byla uzavřena smlouva mezi platformou a ministerstvem průmyslu a 
obchodu o poskytnutí grantu ve výši 5 mil. Kč. 
 
- dne 26.7.2010 byla provedena kontrola stavu realizace projektu Technologická 
platforma silniční doprava dohledovou skupinou ministerstva průmyslu a obchodu 
projektu. O výsledku zjištění dohledová skupina vypracovala zprávu, která konstatuje 
zjištěný stav řešení. Žádné závady nebyly nalezeny. 

 
 

Usnesení 9/2010 
Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti za období od 3. valné hromady 
konané dne 23.3.2010 v Brně. 

 
 

5. Zajištění činnosti a financování sdružení v dalším období 
 
Ing. Fencl, CSc. stručně informoval o finanční situace sdružení. Sdělil, že zálohové faktury, 
které byly členům platformy zaslány, zaplatili zatím jen čtyři členové: HBH Projekt, 
KYBERTEC, ČAPPO a ČESMAD. Jednatel těmto organizacím vyjádřil dík, protože bez 
jejich přispění  by na účtu platformy byly jen členské příspěvky za rok 2010. 
Další dva členové (CDV a DP města Brna) podmiňují zaplacení zálohových faktur uzavřením 
smluv. Tyto smlouvy jsou připraveny a budou v nejbližší době podepsány. 

 
Vzhledem k situaci, kdy řada členů má možnosti zaplatit zálohové faktury omezené, bylo 
projednáno získání úvěru. Informace o podmínkách úvěru byla zaslána všem členům sdružení 
před valnou hromadou a Ing. Fencl tyto podmínky stručně zopakoval. Po delší diskuzi bylo 
hlasováním rozhodnuto o přijetí této nabídky. 

 
Usnesení 10/2010 
Valná hromada souhlasí s předloženou nabídkou úvěru ČSOB jako zdroje 
financování činnosti platformy pro další období a jeho zajištěním formou vinkulace 
ve výši 300 000 Kč s použitím disponibilních finančních prostředků na účtu TPSD. 
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6. Shrnutí poznatků z ukončeného semináře. 
 
Ing. Mikulík a Ing. Fencl stručně zhodnotili ukončený seminář platformy. 
 
V úvodu dopolední části prezentoval pan Hans Ingvarsson, víceprezident Evropské 
technologické platformy silniční doprava ERTRAC, poslání a činnost této partnerské 
evropské platformy a důležitost provázanosti s národními TP.  
Dopolední část představila všechny platformy, jejichž činnost se dotýká oblasti dopravy. V 
zájmu harmonizovaného výsledku je nezbytné, aby se všichni vedoucí TP informovali o stavu 
zpracování, případně náplně strategické výzkumné agendy a implementačního akčního plánu 
a své činnosti navzájem koordinovali. Výsledkem tohoto koordinovaného postupu by měly 
být konsistentní dokumenty připravené k aplikaci Technologickou agenturou ČR a dalšími 
poskytovateli.  
 
Závěr: Ing.Mikulík, CSc. svolá pracovní jednání představitelů TP, na kterém budou 
prodiskutovány možnosti dalšího společného postupu. 
 
Odpolední prezentace stavu studie Vize silniční dopravy v roce 2030 ukázala značné rozdíly 
mezi problémy současného stavu a  naznačenou vizí. 

 
Ing.Pípa (CDV) prezentoval výsledky práce skupiny 1 Mobilita, silniční doprava a silniční 
infrastruktura, které v části telematických aplikací byly velmi avantgardní. 

 
V následné diskuzi řada přítomných zdůrazňovala i potřeby řešit problémy současného stavu. 
Ing. Havlíček z SFDI zdůraznil potřebu jasné dopravní politiky, která by definovala role 
jednotlivých druhů dopravy, zejména železniční a silniční. Upozornil rovněž, že vize by měla 
přinést zlepšení metod a materiálů pro údržbu dálniční a silniční sítě. Zmínil, že převážná 
většina silniční sítě (silnice II. a III. třídy) byla předána do správy krajům ve špatném stavu a 
bez finančních prostředků na jeho zlepšení. Uvedl, že považuje horizont 2030 za velmi blízký, 
aby se dalo něco podstatného změnit. 

 
Ing. Dohnal z technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury uvedl, že 
jejich cílem je předložit návrhy projektů, které by ministerstvu dopravy na národní a evropské 
unii na evropské úrovni ukázaly cestu na řešení problémů. 

 
Dr. Hala z ŘSD ČR rovněž považoval horizont 2030 za velmi blízký, ke kterému se současný 
stav silniční sítě nepodaří zásadně změnit. Uvedl, že sofistikované systémy hospodaření s 
vozovkou nepovažuje za potřebné v době, kdy jsou dispozici prostředky sotva na 
nejzákladnější údržbu. 
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Ing. John z Dopravního podniku města Brna zdůraznil, že je potřeba řešit především mobilitu. 
Zmínil nízké propojení s urbanismem, kdy se staví velká obchodní centra na okrajích měst, 
která nároky na mobilitu zvyšují. Rovněž výstavba nových výrobních celků na zelené louce 
sice zvyšuje zaměstnanost, ale současně podmiňuje vznik dopravních problémů. V 
dokumentu postrádal  zmínku o řešení problémů parkování. Řešení problémů mobility viděl 
ve veřejné dopravě a v integrovaných dopravních systémech, kdy na jednu jízdenku se 
cestující dopraví od zdroje k cíli. 

 
Ing. Mikulík uvedl, že vedle technických řešení je nutné rovněž uvažovat o organizačních 
opatřeních. 

 
Ing Tučka (CDV) ve svém příspěvku prezentoval výsledky práce skupiny 2 Bezpečnost a 
zabezpečení, kterou vede. Stručně komentoval grafy nehodovosti za uplynulé období a z 
jejich trendu odvodil budoucí problémy, které definoval včetně návrhů na jejich řešení. 
Zmínil Vizi 0 jako cíl, ke kterému budou opatření směřovat. Uvedl, že jeho pracovní skupina 
se dohodla na dělbě činností s Technologickou platformou bezpečnosti průmyslu, která již 
strategickou výzkumnou agendu zaměřenou na zabezpečení dopravy zpracovala. 

 
V následující diskuzi doc. Adamec podtrhl důležitost negativních dopadů na životní prostředí 
a uvedl, že v evropských městech umírá mnohem více občanů na následky znečištění než na 
následky dopravních nehod. 
 
Ing. Devera z Českomoravské asociace dopravního označení se vyjádřil k problému množství 
informací, kterými může být řidič přesycen. Podpořil koncepci „samovysvětlujících 
komunikací“. 

 
Ing. Kocourek z Fakulty dopravní ČVUT uvedl, že vedle vize pozemních komunikací by 
měla být rovněž rozvedena vize vozidel. Navrhl konstruovat vozidla tak, aby rychlost vozidel 
nepřesahovala  maximální dovolenou rychlost komunikace. Tato problematika bude v našem 
dokumentu uvedena jen informativně, poněvadž je též předmětem jiných TP. 

 
Ing. Podrazil představil výsledky práce skupiny 3 Energie, životní prostředí a zdroje. Jeho 
analýza byla zaměřena na:  

-motorová kapalná paliva, 
-plynná motorová paliva, 
-alternativní paliva,  
-alternativní pohony. 
 

Svou podrobně zpracovanou analýzu doplnil výhledem spotřeby jednotlivých druhů paliv do 
roku 2030. 
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V následující diskuzi zmínil Ing. Heinrich, že prognóza spotřeby motorových paliv 
nekoresponduje s nárůsty dopravy, které uvádí ŘSD ČR. Ing. Podrazil vysvětlil pokles 
spotřeby motorových paliv po roce 2020 nárůstem počtu hybridních vozidel, elektromobilů a 
vozidel provozující na CNG a vodík. 
Ing. Medvěď prezentoval některé názory ČESMAD. Uvedl, že podpora hybridů je podporou 
výrobců motorových vozidel. Zmínil rovněž, že prostředky získané vyšším zdaněním našly 
jiné použití než v silniční dopravě. 
 
Závěr:  Představení dosavadních výsledků činnosti pracovních skupin ukázalo: 
 

- rozdílnou úroveň z zpracovaných částí a nezbytnost jejich doplnění tak, aby 
vznikl  konsistentní dokument Vize silniční dopravy v roce 2030, 

- význam interní i veřejné diskuze ke zpracovaným dokumentům, 
- potřebu koordinace výstupů s ostatními dopravními TP. 

 
Všechny prezentace ze semináře jsou dostupné na webové stránce platformy www.tpsd-
ertrac.cz 
 

Usnesení 11/2010: 
Valná hromada bere na vědomí výsledky ukončeného semináře a ukládá dokončit  
studii Vize silniční dopravy v roce 2030 v nejkratším možném termínu. 
 

 
7. Různé  
  
Ing. Fencl informoval o zapojení platformy do návrhu projektu s názvem Partnerství 
technologických platforem a jejich členů, akronym ParTech.  Návrh byl podán do výzvy 
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, osa terciární vzdělávání, výzkum 
a vývoj, oblast partnerství a sítě. 
Projekt je rozdělen do čtyř klíčových aktivit : 
aktivita 1 – odborné stáže, workshopy a tématické konference, 
aktivita 2 – podpora spolupráce, 
aktivita 3 – podpora vzdělávacích a školících aktivit 
aktivita 4 – příprava lidských zdrojů pro technologické platformy. 
 
Žadatelem je Česká bioplynová asociace, partnery jsou ECO trend Research Centre, Asociace 
NGV, Česká technologická platforma pro využití biosložek v dopravě a chemickém 
průmyslu, Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu a Technologická platforma 
silniční doprava. 
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Rozpočet projektu je 36 mil. Kč, přičemž 85% je hrazeno ze strukturálních fondů a 15% ze 
státního rozpočtu. Podíl Technologické platformy silniční doprava na nákladech činí cca 3 
mil.Kč.  
V případě schválení návrhu projektu je jeho zahájení plánováno na  1.4.2011, ukončení 
31.3.2014. 
 

Usnesení 12/2010: 
Valná hromada bere na vědomí informaci o zapojení platformy do návrhu projektu  
ParTech. 
 

 
8. Závěr 
 
Ing. Mikulík poděkoval všem přítomným za jejich aktivní účast při jednání. Datum další 
valné hromady bude upřesněno v průběhu čtvrtého čtvrtletí letošního roku. 
 
      Brno 3. září 2010                                                  
 
      vypracoval: Ing. Václav Fencl, CSc.                           schválil: Ing.Josef Mikulík, CSc.                               
                                    jednatel                                                       předseda správní rady 
 
 
 
 

 

 


