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Zápis a závěry workshopu projektu TA02030435 

konaného dne 20. XI. 2014 v rámci konference Veřejná doprava on-line 

(workshop WP 4.5 nebo také 4. workshop projektu) 

 

V rámci plnění harmonogramu projektu VaV č. TA02030435 - Technická podpora a metody 

pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě (dále jen 

Projektu) v roce 2014 byl dne 20. XI. 2014 na konferenci Veřejná doprava on-line (konané v rámci 

veletrhu CZECHBUS 2014 na Holešovickém výstavišti v Praze) uskutečněn 4. workshop projektu (dále 

jen Workshop). 

 

Cílem akce bylo prezentovat aktuální průběžné výsledky dosažené při řešení vědeckovýzkumného 

projektu Fakulty dopravní ČVUT v Praze, přičemž byly také prezentovány závěry tematicky blízkého 

projektu Sdružení pro dopravní telematiku TB0100MD008 - Interoperabilita a standardizace systémů 

EOC ve veřejné dopravě. 

 

Po obsahové stránce byl workshop koncipován jako prezentace výsledků s prostorem pro diskusi 

s předpokládaným počtem cca 100 účastníků. Konference se zúčastnilo celkem 107 zástupců z 50 

firem a institucí. Byly zde např. zástupci Ministerstva dopravy, Českých drah, výrobců zařízení OIS 

(Mikroelektronika, EM Test, XT-Card, ODP – Software, Hrman), koordinátorů dopravy (Ropid, KORID, 

KORDIS JMK, OREDO), dopravních podniků (DP města Pardubic, DP hl. m. Prahy), zástupci 

akademické obce (ČVUT v Praze, Žilinská univerzita v Žiline) a další. 

 

Na Workshopu byl postupně jednotlivými přednášejícími prezentován aktuální stav v řešení projektu 

a podrobně prezentovány dílčí výsledky z činností prováděných v roce 2014. 

 

V rámci workshopu bylo prezentováno: 

Představení funkcí certifikační laboratoře Fakulty dopravní ČVUT  

(WP4 VaV projektu TA02030435) 

Milan Sliacky, ČVUT v Praze 

 

V rámci přednášky byly prezentovány základní údaje o projektu, cíle a výsledky projektu, plán na rok 

2014, zvolený přístup k řešení, postup a metody řešení. Podrobně byla prezentována zvolená 

koncepce laboratoře OIS, přístup k tvorbě funkčních vzorků, pracoviště a metodik činnosti laboratoře 

OIS. Pro odbornou veřejnost byly dále prezentovány možnosti laboratoře v provádění jednotlivých 

měření, testování a ověřování shody testovaného výrobku s předepsaným standardem. 
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Popis pracoviště čipových karet  

(WP3 VaV projektu TA02030435) 

Pavel Nenka, XT-Card 

 

V přednášce byl prezentován přístup řešitele při realizaci funkčního vzorku Pracoviště čipových karet. 

Byla prezentována funkčnost jednotlivých HW a SW komponent. 

 

Popis jednotlivých pracovišť vozidlové techniky  

(WP3 VaV projektu TA02030435) 

Pavel Grecman, Mikroelektronika; Adam Hajda, EM TEST ČR 

 

V přednášce byl prezentován přístup řešitele při realizaci funkčního vzorku Pracoviště vozidlové 

techniky. Bylo prezentováno provedení jednotlivých zkušebních stolic a použité technologie. 

 

Pracoviště backoffice  

(WP3 VaV projektu TA02030435) 

Zuzana Švédová, CDV; Petr Šobora, ČSAD SVT Praha 

 

V přednášce byl prezentován přístup řešitele při realizaci funkčního vzorku Pracoviště backoffice. Byl 

prezentován technický popis řešení SW platformy pro ověřování datové kompatibility a použité SW 

řešení. V porovnání se současným stavem byly prezentovány výhody příchodu testovací laboratoře 

na trh a obecně přidaná hodnota testování, jako takového. 

 

Diskuse s účastníky, závěry workshopu 

 

V závěrečné části workshopu byl poskytnut prostor pro připomínky účastníků resp. odbornou diskusi. 

Přítomní zástupci odborné veřejnosti – účastníci workshopu – neměli k prezentovaným výsledkům 

žádné připomínky. Nebyly vzneseny požadavky na revize nebo dopracování prezentovaných výsledků.  

 

Na základě výše uvedených skutečností považují řešitelé projektu prezentované výsledky 

od přítomné odborné veřejnosti (viz seznam a podpisová listina účastníků konference) 

za akceptované. 

 

Seznam příloh:  

1. Program konference Veřejná doprava on-line 2014 

2. Seznam a podpisová listina účastníků konference 

 


