
ČESKÝ ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSL

V ROCE 2030



Kdo nebo co    
je ACRI?



ACRI ACRI –– AAsociace podniksociace podnikůů ččeskeskéého ho žželeznielezniččnníího prho průůmyslumyslu

50 vedoucích společností českého železničního průmyslu 
sdružených v ACRI

• 20.000 zaměstnanc ů
• 78 miliard K č obrat
• 43 % export

ACRI je členem



Hlavn í cíle ACRI

1.Podpora železnice
• Harmonizace nákladů
• Interoperabilita
• Kohezní fondy
• Dialog mezi členy

2.Centrum technické normalizace
• CTN ACRI
• EU legislativa
• Technické know-how

3.Podpora exportu



Český železni ční průmysl
180 letá tradice





INFRASTRUKTURA 



ZABEZPEČOVACÍ, SDĚLOVACÍ A 
INFORMAČNÍ TECHNIKA 



KOLEJOV Á VOZIDLA



KOMPONENTY 



VÝZKUMNÉ ÚSTAVY 



ČESKÝ ŽELEZNIČNÍ
PRŮMYSL V ROCE 2030



EU LEGISLATIVA

BÍLÁ KNIHA, ŽELEZNI ČNÍ BALÍČKY, TSI

EU ROZPOČET

KOHEZNÍ POLITIKA – OPD2 

VĚDA A VÝZKUM – 8RP: HORIZONT 2020



BÍLÁ KNIHA / WHITE PAPER
Plán jednotného evropského dopravního prostoru –
konkurenceschopný dopravní systém efektivn ě využívající zdroje



Dopravní systémy obecn ě
•Snazší mezinárodní přechodnost.
•Zvětšování podílu soukromých dopravců.
•Zrychlování nákladní železniční dopravy – „přímé“ vozy bez průjezdu 
rozřazovacími nádražími .
•Kombinované systémy dopravy – silnice/železnice, osobní/nákladní, 
individuální/hromadná.

Železni ční infrastruktura a řízení dopravy
•Plná elektronizace staničních traťových a přejezdových zabezpečovacích 
zařízení jak na koridorech tak na vedlejších tratích.
•Realizace centrálních dispečerských pracovišť dálkového ovládání
infrastrukturních zařízení českých železnic.
•Rozšiřování úrovně ETCS2.
•Zvyšování rychlosti na konvenčních tratích.

TRENDY: ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA



TRENDY: KOLEJOV Á VOZIDLA



Komponenty
•Zásobníky energie (baterie, ultrakapacitory) – úspora energie, využívání dříve 
nevyužívané energie.
•Hybridní pohon (Last mile) – možnost dojezdu na krátké vzdálenosti.
•Prohlubování automatizace řízení vozidla a dopravy – vyšší bezpečnost.
•Bezkontaktní přenos energie na vozidla – snížení provozních nákladů.
•Využití nanotechnologií v dopravě – kondenzátory (supercapacitor).

Vozidla
•Směřování k nezávislosti na ropě
•Rozšiřování základny nízkopodlažních vozidel pro přepravu osob, reg. dopr.
•Snižování hmotnosti na sedadlo a energetické náročnosti. 
•Zlepšování interakce vozidlo/kolej s cílem minimalizace vzájemného negativního 
působení
•Kolejová vozidla příjemná vůči životnímu prostředí (hluk / emise).
•Vozidla vybavená automatizací řízení, diagnostikou pro rozhodující systémy ve 
vozidlech informačními systémy pro zákazníky.

TRENDY: KOLEJOV Á VOZIDLA





děkuji za pozornost

Marie Vop álensk á
generáln í ředitelka ACRI

www.acri.cz


