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Část A. - Vertikální priority národní RIS3 strategie 

Ve čtvrté veřejné soutěži v programu TRIO se návrhy projektů nepovinně1 hlásí k prioritám jedné 
z vybraných oblastí inteligentní specializace, tak jak jsou uvedeny níže. Jedná se o oblasti diskutované 
národními inovačními platformami a priority popsané v kapitole 7.1 dokumentu „Národní výzkumná 
a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky“, který byl schválen usnesením vlády 
ze dne 11. července 2016 č. 634 k aktualizaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní 
specializaci České republiky.  

Jako relevantní pro čtvrtou veřejnou soutěž v programu TRIO byly vybrány tyto oblasti inteligentní 
specializace: 

7.1.1. Pokročilé stroje / technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl 

1. Strojírenství – mechatronika 

2. Energetika 

3. Hutnictví 

7.1.2. Digital Market Technologies a Elektrotechnika 

4. Elektronika a elektrotechnika v digitálním věku  

5. Digitální ekonomika a digitální obsah 

7.1.3. Dopravní prostředky pro 21. století 

6. Automotive 

7. Letecký a kosmický průmysl 

8. Železniční a kolejová vozidla 

7.1.4. Péče o zdraví, pokročilá medicína 

9. Léčiva, biotechnologie, prostředky zdravotnické techniky a Life Sciences 

7.1.5. Kreativní česko (Pozn.: tj. zejm. vývoj materiálů a technologií v odvětví výroby skla, 
keramiky, porcelánu, textilní výroby a zpracování dřeva) 

10.  Tradiční kulturní a kreativní průmysly 

7.1.6. Krajské RIS3 strategie – vybrané priority vybraných regionů 

11. Chemie a chemický průmysl – pouze pro Ústecký kraj a Karlovarský kraj 

12. Gumárenství a plastikářství – pouze pro Karlovarský kraj 

Uchazeč se ve své žádosti o podporu může přihlásit k vybrané oblasti tehdy, pokud je projekt 
zaměřen v souladu s potřebami popsanými v textu níže (číslování je ponecháno v podobě, jak je 
uvedeno v dokumentu schváleném vládou, citovaná kapitola 7.1 je však zkrácena na popis pouze těch 
oblastí, které byly poskytovatelem vybrány pro tuto soutěž v programu TRIO; přidány jsou dvě oblasti 
z krajských RIS3 strategií zmíněné v národní RIS3 strategii). 

 

                                                           
1 Upozornění: vazba řešené problematiky k některé z uvedených oblastí inteligentní specializace nenahrazuje 
vazbu k některé z oblastí klíčových technologií (KETs), k nimž se hlásí každý projekt povinně. Naplnění priorit 
některé z oblastí inteligentní specializace je však žádoucí, protože bude zohledněno při odborném hodnocení 
návrhů projektů v bodovaném kritériu č.6. 
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7.1 RIS3 strategie v České republice  

Na základě „entrepreneurial discovery“ procesu byly vybrány následující oblasti inteligentní 
specializace ČR. 

7.1.1. POKROČILÉ STROJE / technologie pro silný a globálně konkurenceschopný 
průmysl2 

7.1.1.1 Strojírenství - mechatronika 

Identifikace potřeb a příležitostí, zaměření podpory 

Globální odborná strategie oborů „Machine Tools“ a „Precision Engineering“, která umožňuje 
posilovat konkurenceschopnost, představuje: 

1. Zvyšování přesnosti - především zvyšování geometrické a rozměrové přesnosti v malých i velkých 
rozměrech dílců, komponentů, strojů a metod. 

2. Zvyšování jakosti - především zvyšování jakosti povrchů, cílené pozitivní ovlivňování charakteristik 
integrity povrchů. 

3. Zvyšování výrobního výkonu - zvyšování krátkodobého i dlouhodobého výrobního výkonu strojů 
a zařízení, ale také výkonových charakteristik dílců a komponentů. 

4. Zvyšování spolehlivosti - zvyšování spolehlivosti produktů, funkcí a procesů. 

5. Zvyšování hospodárnosti - minimalizace jednotkových nákladů na produkty, minimalizace nákladů 
provozu a nákladů na obsluhu a minimalizace nákladů na samotné pořízení produktů. 

6. Snižování negativních dopadů na životní prostředí - minimalizace negativních dopadů produktů na 
životní prostředí v rámci celého životního cyklu. 

Výrobu a vývoj high-tech produktů oborů „Machine Tools“ a „Precision Engineering“ a obecně 
strojírenství doprovází vysoké náklady na inovace a/nebo na výzkum a vývoj. Soustředěná podpora 
státu a EU ve vazbě na RIS3 strategii může vést k částečnému podílu na těchto výdajích s cílem 
akcelerovat perspektivní témata výzkumu, vývoje a inovací a jejich uplatnění ve výrobě a produkci. 

Následují perspektivní oblasti a směry výzkumu, vývoje a inovací, které je třeba ze strany SR a EU 
podporovat orientovanými dotacemi do výzkumu, vývoje a inovací na úrovni zdokonalené 
institucionální i účelové podpory. Perspektivní oblasti a témata, jejichž řešení přispívá k naplňování 
strategie sektoru a hlavních cílů sektoru ve VaVaI, jsou tyto:  

V kontextu optimalizace produktů je třeba realizovat výzkum a vývoj a připravovat průmyslově 
využitelné metody, techniky, postupy a zejména softwarové nástroje pro optimalizaci návrhu 
produktů strojírenství a pro optimalizaci jejich užívání. Cílem optimalizačních nástrojů je zvyšovat 
hlavní užitné vlastnosti produktů při minimalizaci nákladů na vývoj, výrobu, užití a minimalizaci rizik 
pro výrobce, uživatele a okolí.   

V rámci nové koncepce a provedení produktů je třeba provádět výzkum a vývoj nových koncepčních, 
strukturálních, konstrukčních a realizačních podob strojírenských produktů, které odstraňují 
nedostatky a posouvají hranice v dosahované přesnosti, jakosti, výkonu, spolehlivosti 
a hospodárnosti, včetně bioniky a bio- inspirovaných přístupů ve strojírenství. 

                                                           
2 Jedná se výstup EDP z Národní inovační platformy I. - Strojírenství, energetika a hutnictví 



Zadávací dokumentace 4. veřejné soutěže v programu TRIO vyhlášené MPO 
Příloha I.5 

 

3/21 
 

V problematice nových a progresivních technologií je třeba provádět výzkum a vývoj zdokonalených 
a nových technologických postupů, principů a procesních parametrů pro všechny základní 
strojírenské výrobní technologie: obrábění, tváření (včetně vstřikování), aditivní výrobu a hybridní 
výrobu (kombinující subtraktivní a aditivní technologie), které vedou k výkonnějším, přesnějším 
a jakostnějším výsledkům procesů.  

U virtualizace produktů a technologií je třeba provádět výzkum a vývoj experimentálně ověřených 
a průmyslově použitelných technik a nástrojů pro virtuální návrh výroby, virtuální návrh produktů, 
virtuální technologické zpracování, virtuální měření a diagnostiku.  

V rámci komponentů, systému a řízení je třeba provádět výzkum a vývoj komponent, principů, 
systémů a algoritmů pro měření a řízení produktů během jejich výroby i užívání a návrh technik 
pro aktivní zpětnou vazbu ovlivňující vlastnosti, chování, tvar, polohu, teplotu, atd. produktů.  

V kontextu SW vlastností a digitalizace je třeba provádět výzkum a vývoj hardwarových, ale 
především softwarových technik a aplikací, které rozšiřují a zvyšují přidanou hodnotu strojírenských 
produktů pro uživatele.  

V oblasti zdokonalování známých materiálů je třeba provádět výzkum a vývoj detailních vlastností 
a technologií zpracování existujících (známých) kovových a nekovových (zejména plastových 
a kompozitních) materiálů užívaných ve strojírenství s cílem zvýšit efektivitu a výkon jejich zpracování 
(obrábění, tváření, vstřikování, nanášení, 3D tisk).  

U nových materiálů je třeba provádět výzkum a vývoj nových nebo inovovaných kovových 
i nekovových (zejména plastových a kompozitních) materiálů a materiálových struktur (hybridních 
materiálů) se zvýšenou odolností proti opotřebení, s minimalizovaným třením v kombinaci s běžnými 
materiály, sníženou hmotností, zvýšeným poměrem specifické tuhosti, specifické pevnosti a dalších 
specifických a měrných veličin s vazbou na nákladovost a cenovou dostupnost pro klíčové 
strojírenské aplikace (obrábění, tváření, vstřikování, nanášení, 3D tisk). Dále sem řadíme materiály 
a technologie pro aditivní a environmentálně šetrnou výrobu, integrace konvenčních (subtraktivní) 
a aditivních technologií.  

V rámci rozšíření užití kompozitů je třeba provádět výzkum a vývoj levnějších vláknových 
i částicových kompozitů, které se vlastnostmi blíží špičkovým vláknovým kompozitům.  

V oblasti materiálů pro aditivní technologie je třeba provádět výzkum a vývoj materiálů, forem 
materiálů (prášky, dráty, pelety, atp.) a procesních technologických parametrů zpracování 
pro aditivní technologie (tepelné procesy navařování i kinetická depozice za nízkých teplot) a hybridní 
technologie.  

Při zdokonalování povrchů je třeba provádět výzkum a vývoj pokročilých povrchových úprav 
a modifikací povrchů dílců a komponent se zaměřením na zvýšení jejich užitných vlastností. 
Generickou oblastí se širokým spektrem uplatnění nanotechnologií je ochrana povrchů, kdy lze využít 
antikorozních, samočistících, otěruvzdorných a dalších vlastností nanomateriálů ve strojírenství. 

V kontextu oprav a recyklací je třeba provádět výzkum a vývoj metod pro rekonstrukci tvaru 
opotřebených dílců, rekonstrukci funkčních povrchů dílců a materiálových struktur a metod pro 
efektivní recyklaci strojírenských produktů. 

7.1.1.2 Energetika 

Identifikace potřeb a příležitostí, zaměření podpory 

V oblasti technologií pro výrobu elektřiny a tepla v jaderných zdrojích bude významným úkolem 
výzkumu a vývoje zejména stálé zajišťování vysoké úrovně bezpečnosti, včetně získání znalostí 
a potřebných nástrojů a dat ve všech potřebných oblastech k průběžnému zajištění kvalitní 
legislativy, dozorné činnosti SÚJB (včetně odborné podpory regulátora), potřeb provozovatelů, a to 
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vše synergicky sloužící k udržení a zvyšování kvality potřebných odborníků. Součástí jsou modely 
pro zdokonalení deterministických a pravděpodobnostních analýz bezpečnosti (včetně role lidského 
činitele) a nové technologie a přístupy k prevenci a zvládání těžkých havárií. Významnou oblastí 
výzkumu je problematika využití projektových rezerv, ať výkonnostních (včetně optimalizace 
palivových cyklů) či životnostních (spojeno s odvozením chování a stárnutí materiálů, komponent 
a zařízení). Potenciál představuje příprava dokonalejších metod zpracování a úpravy radioaktivních 
odpadů a dekontaminace a demontáže jaderných elektráren po ukončení provozu (včetně uplatnění 
robotů). Důležitým výzkumným tématem jsou i systémy 4. generace a malé a střední reaktory (SMR). 

V oblasti výroby energie z fosilních paliv musí výzkum a vývoj zajistit potřebné nástroje 
pro umožnění provozu s větší flexibilitou, včetně zvýšení regulačního rozsahu zdroje (s poznáním 
vlivů na životnosti materiálů a zařízení a jejich údržbu), technologie k průběžnému plnění snižujících 
se limitů na emise z provozovaných zdrojů (především uhelných) a zvyšování jejich účinnosti 
(technická řešení, pokročilé modely řízení). Předmětem výzkumu by mělo být rovněž využití 
vedlejších energetických produktů ze spalovacích procesů uhelných zdrojů (popel, popílky, 
energosádrovec, apod.), především pro produkci stavebních a konstrukčních materiálů, a to včetně 
odvození podmínek použití nových materiálů (hodnocení dopadů škodlivých látek, návrhy testovacích 
metod, ekotoxikologie, atd.). Možným směrem vývoje je také zhodnocení černého a hnědého uhlí 
jiným způsobem než spalováním. 

V oblasti výroby a distribuce tepla je velkou výzvou do budoucna zefektivnění systémů, a to podle 
konkrétních podmínek na zdroji (výkonové rozsahy kotlů, optimální řešení pro odstraňování oxidu 
síry, dusíku a prachu, snížení minimálního vynucení kondenzační výroby, řešení pro multipalivové 
využití, atd.) či v teplárenské síti (technické možnosti snížení ztrát, moderní systémy řízení soustavy). 
Vyšší pozornost by měla být věnována i procesu chlazení, resp. problematice výzkumu vhodných 
chladiv, která má také velký význam pro životní prostředí. Zásadními vývojovými tématy jsou rovněž 
akumulace energie (tepla či přebytků elektřiny v elektrizační soustavě) a „hybridizace“ soustav – 
efektivní částečná decentralizace systémů (synergie centrálních a decentrálních zařízení). Pozornost 
musí být věnována vývoji inovativních technologií malé kogenerace a mikrogenerace (zdokonalené 
motory, palivové články, ORC cykly, atd.), trigeneraci a výrobě a distribuci chladu a jejich ověřování 
v praxi. 

Pro nákladově efektivní využití obnovitelných zdrojů je potřebné vyvíjet a testovat takové 
technologie, které odpovídají podmínkám ČR. Systémy využívající biomasu mají značný potenciál – 
budoucí řešení jsou především v opatřování tepla v lokálním (regionálním) měřítku. Výzkum a vývoj 
se musí soustředit na udržitelné opatřování biomasy (zbytky a odpady z lesnictví a zemědělství), 
cíleně pěstovaná biomasa a její transformace do podoby vhodné pro přepravu a konečné využití. 
Kotle musí být k dispozici ve všech potřebných výkonových řadách splňující budoucí požadavky (u 
malých kotlů ekodesign). Předmětem musí být vhodné transformační procesy biomasy ukazující 
nejefektivnější řešení v budoucnu. Tématy u bioplynových stanic jsou rozšiřování palivové základny 
a využití tepla.  

Využití vodní energie větších výkonů bude svázáno se zefektivněním provozu zařízení (inovativní 
stroje a jejich řízení) a snižováním environmentálních vlivů při výstavbě a provozu zařízení. Důležité 
jsou komplexní modely řízení soustav zohledňující energetické, vodohospodářské a jiné funkce. Jistý 
potenciál představují malé vodní elektrárny pro malé spády a průtoky vyžadující inovativní 
technologie (málokomponentní systémy, nové typy turbín, jednoduchá regulace, atd.). Oblastmi 
vývoje ve využití větrné energie jsou řešení pro snížení ztrát (převodování, atd.) a bezproblémové 
zapojení do elektrizační soustavy.  

Využití solární energie by se mělo soustředit na rozšíření střešních fotovoltaických instalací 
v kombinaci s vhodnou akumulací pro maximalizaci domácí spotřeby (rezidenční sféra, služby); 
inovativní řešení pro solární termické systémy (snížení nákladů, kombinace s netradičními řešeními 
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akumulace tepla, atd.). Vývoj musí být rovněž soustředěn na využití tepelných čerpadel – zvyšování 
SOC, plynová čerpadla, kombinace s dalšími technologiemi na úrovni domu či lokality.   

Decentrální zdroje je nutné připravovat nejen jako izolované technologie, ale také explorovat jejich 
synergické fungování – např. spojování do virtuálních elektráren a zdrojů zajištění tepla. Předmětem 
vývoje bude také technologie power-to-gas, tj. přeměna energie na vodík nebo metan za účelem 
akumulace energie. 

V oblasti elektrických sítí bude výzkum a vývoj orientován na zabezpečení spolehlivého 
a bezpečného (včetně zabezpečení) provozu elektrizační soustavy v měnících se podmínkách 
zdrojové a spotřebitelské strany. Pro oblast přenosu jsou důležitými tématy modely řízení, nové 
technické prvky posilující robustnost, účinnost a spolehlivost systému a rozvíjení vize integrace sítí 
a řízení rovnováhy elektrizační soustavy v evropském kontextu. Pro oblast distribučních sítí jsou 
důležitá výzkumně-vývojová a demonstrační témata zajišťující spolehlivý a bezpečný provoz – nové 
prvky automatizace (dálkově ovládané prvky), pokročilé přístupy v diagnostice a monitoringu 
(prediktivní diagnostika, atd.), inteligentní měření spotřeby (smart metering) a integrace 
obnovitelných zdrojů, distribuované výroby a elektromobility. Zásadním tématem je optimalizace 
výroby a spotřeby – pokročilý load management (rozvíjení HDO) a řízení spotřeby na základě 
cenových a jiných motivačních signálů (demand side management / demand response). 

Klíčovým prvkem mezi výrobou a spotřebou bude do budoucna akumulace energie. Důležité je proto 
vyvíjet a testovat systémy akumulace energie o různé fyzikální a chemické podstatě potenciálně 
vhodné pro danou funkcionalitu (energie a výkon; zapojení do sítě či řešení pro ostrovní provoz; atd.) 
se zohledněním potenciálu pro zlevnění. 

V oblasti energetických úspor je klíčové vyvíjet a demonstrovat prakticky uplatnitelná řešení 
pro koncovou spotřebu – rezidenční sféru, průmysl, služby i zemědělství. Komplexní oblastí je 
příprava a demonstrace integrálních řešení pro města a městské aglomerace (smart cities and 
regions) ve vazbě na evropské iniciativy, avšak zohledňující specifika ČR. Podstatou je synergicky 
integrovat výrobu a přenos energie, využití energií v budovách a energetickou náročnost dopravy, 
a to vše při aplikaci ICT technologií. V rezidenční sféře má být rozvíjen koncept inteligentních domů 
a bydlení, což je průsečíkem mezi stavebnictvím, lokální výrobou energie, inteligentními spotřebiči, 
ale i dalšími prvky pro bezpečný a spokojený život. Energetické úspory musí být zaměřeny nejen 
na technická řešení, ale i na obchodní modely a modely financování. Podstatné je i snížení 
energetické náročnosti budov, včetně jejich zateplení. Pasivní domy vedou ke zvýšení kvality 
vnitřního a vnějšího životního prostředí v důsledku nižších hodnot zdraví škodlivých látek uvnitř 
budovy a nižších emisí lokálního znečištění do okolí. 

Oblast energie pro dopravu má být zaměřena na přípravu a demonstrace řešení pro širší využití 
elektromobility (integrace dobíjecích stanic do sítě, řídicí systémy, integrace s akumulací 
a rekuperací, hybridní řešení, indukční dobíjení, atd.), hybridních vozidel a na vývoj konceptů 
a ověřování klíčových prvků pro pohony a přepravu na bázi palivových článků. Důležitou oblastí je 
také vývoj nových typů biopaliv či využití vedlejších energetických produktů k budování silniční sítě 
a infrastruktury. 

V oblasti perspektivních energetických technologií, k jejichž uplatnění dojde v delším časovém 
horizontu, bude výzkum a vývoj zaměřen např. na malé modulární reaktory pracující v oblasti 
vysokých teplot s vysokou bezpečností a reaktory čtvrté generace, vodíkové technologie zejména 
pro akumulaci energie, jaderné fúze, pokročilé technologie akumulace a transformace energie 
a termodynamické cykly. 

Pro podporu rozhodování v oblasti energetiky je nezbytné disponovat kvalitními analytickými 
podklady, které se mohou vztahovat k jednotlivým výše uvedeným oblastem či být společné 
pro několik z nich. Konvenčním a větším obnovitelným zdrojům i distribuci energie je společný vývoj 
modelů rizikově orientovaného rozhodování (modely provozování, údržba) založených na pokročilých 
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matematických řešeních a nakládání s daty. Dalším tématem je analýza možností a limitů rozvoje 
energetiky v ČR pro různé časové horizonty či modely zajištění energetické bezpečnosti a zvýšení 
energetické a surovinové efektivity hospodářství.  

Zohledněna musí být také průřezová témata výzkumu a vývoje, kterými jsou uplatnění ICT 
technologií (digitalizace, big data), nové materiály a výrobní technologie (rapid prototyping, 
customized manufacturing, atd.). 

V oblasti nanotechnologií je zapotřebí orientovat výzkum na možnosti aplikace grafenu (grafenový 
superkondenzátor) a použití nanomateriálů v konstrukci baterií (3D baterie).  

7.1.1.3 Hutnictví 

Identifikace potřeb a příležitostí, zaměření podpory 

Pro zajištění výroby průmyslových společností a uplatnění jejich produktů na trhu je zapotřebí 
provádět kontinuálně výzkumnou a vývojovou činnost vedoucí k novým sofistikovaným výrobkům 
v reakci na požadavky odběratelských odvětví, a to za účelem plnění neustále přísnějších kritérií 
na kvalitu, reagování na poptávky nových výrobků, inovativnosti a možnosti nabídky, například 
lehčího materiálu se stejnými mechanickými vlastnostmi jako u materiálu původního. Tento postup 
napomůže konkurovat ČR světovým firmám v oblasti kvality produktů. Dalšími dílčími tématy 
aplikovaného výzkumu v metalurgii vedoucímu k vývoji nových výrobků jsou lehké slitiny, buněčné 
materiály a kompozity, extrémní slitiny a kompozity, nové a vylepšené oceli, pokročilé supervodiče, 
vývoj kombinačních slitin, vč. technologií spojování materiálů (např. hliník-plast, apod.), 
biokompatibilní metalurgie, kovové konstrukce a technologické celky, hutní polotovary z mědi 
a slitin, vývoj nových a zvyšování parametrů existujících pomocných materiálů (chemické látky, oleje, 
apod.), nové typy žáruvzdorných materiálů, vč. jejich povlaků pro odlévání nových typů slitin. 

Dalším tématem je vývoj nových technologií v hutnictví. Světovým trendem je využívání nových 
prostředků, technologických postupů a technologických zařízení umožňujících navýšení výrobnosti, 
snížení výrobních nákladů či snížení množství spotřebované energie, včetně materiálu při výrobě. Je 
vhodné se tedy zaměřit na aplikaci nových technologií formou VaV, na nákup a instalaci nových 
zařízení, strojů, apod. s následným vývojem a optimalizací postupů pro plnění výše uvedených cílů. 
V oboru hutnictví a slévárenství je tedy nutné neustálé zlepšování efektivity procesů, a to formou 
kombinace vstupních surovin, spotřeby energií na výrobu, apod. Tento postup napomůže konkurovat 
ČR světovým firmám v oblasti ceny za produkt. Dalšími dílčími tématy ve vývoji nových technologií 
jsou termoelektrika s vysokým ZT koeficientem, škálovatelná termoelektrika, povlakování 
a povrchová ochrana, prášková metalurgie. 

V oblasti řízení výroby budou témata VaV zaměřena na optimalizaci výrobních nákladů, energetické 
a materiální náročnosti, kvalitativní parametry nebo navýšení výrobnosti při produkci výrobků. Patří 
sem 3D mikročástice a senzory, automatizovaná aditivní výroba, prediktivní modelování, metrologie 
a pokročilé charakterizování, recyklování, zjemňování a znovuvyužití kritických a vysoce hodnotných 
kovů, optimalizace kvalitativních parametrů hutních výrobků, včetně zlepšování kontroly a řízení 
výrobních postupů (mechatronika). Dalšími tématy s dopadem na snížení prašnosti a ekologické 
zátěže jsou: využití odpadního tepla z výroby a zpracování železa a oceli, zpracování (recyklace) 
kovonosných odpadů, druhotných surovin a odprašků za účelem jejích opětovných využití ve výrobě, 
využití produktů vedlejších surovin z hutnictví, ocelářství, slévárenství (vysokopecní struska, škvára, 
apod.). 
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7.1.2. Digital Market Technologies a Elektrotechnika3 

7.1.1.4 Elektronika a elektrotechnika v digitálním věku 

Identifikace potřeb a příležitostí, zaměření podpory 

Elektronika a elektrotechnika jsou obory, které se prolínají či úzce souvisí se všemi průmyslovými 
obory. Identifikované příležitosti můžeme rozdělit do tří oblastí – Nové materiály a technologie, 
Elektrotechnika pro Průmysl 4.0 a Elektrotechnika pro jednotlivé obory. 

Nové materiály a technologie zahrnují širokou škálu témat, zejména nové materiály pro pájení, 
izolace a k náhradě permanentních magnetů ze vzácných zemin a mikro-nano elektronické 
technologie. Vznikat by tak měla elektrická zabezpečovací technika, sondy, čidla, měřicí přístroje, 
nové metody měření fyzikálních veličin, řídicí systémy a instrumentace, mikroskopy, kalibrátory, 
kamerové systémy pro potrubí, monitorovací systémy v oblasti geodynamiky, měřící technologie 
pro geologické vědy a meteorologii, elektrické spoje, plošné spoje, rozvaděče, kabely a řešení 
pro elektrotechnickou infrastrukturu, elektroinstalační úložné materiály, kontaktní a konektorové 
systémy, optické vláknové technologie, supravodivé materiály (vč. plastů), elektronky, 
akumulátorové baterie, mikrovlnné spoje pro přenos dat, LED svítidla, svítící dlažební kostky, 
výstražná světelná zařízení. 

Tato oblast zahrnuje také vývoj nových technologií pro ultra přesné obrábění (v řádech nanometrů) 
a vývoj technologií a procesů pro výrobu přesných asferických a free-form optických elementů (čoček 
a zrcadel) stejně jako návrh optických osvětlovacích a zobrazovacích systémů, které dokáží vhodně 
využít unikátních vlastností přesných asferických a free-form elementů. 

Nové výrobní technologie vyžadují zvyšování podílu senzoriky – nejen jako zdokonalené smysly 
robotů, ale všech nových sofistikovaných výrobků. Klíčový požadavek na další výzkum souvisí 
s potřebou rozvoje nových technologií s jistou mírou interakce s okolím založenou na pokročilých 
snímačích a inteligentních koncových efektorech, zprostředkovat „lidské“ dovednosti na základě 
pokročilého silového řízení či pokročilých technik pro 2D/3D strojové vidění, zpracování řeči a dalších 
senzorových vstupů. Dalším požadavkem je Scalability – nezávislost na velikosti a složitosti procesu 
a potřeba řešení pokročilých simulačních a optimalizačních nástrojů. 

S výše uvedeným již úzce souvisí technologie pro rozvíjející se koncept Průmyslu 4.0, který v sobě 
zahrnuje jak oblast sensorů (pokročilé senzory, aktuátory, data agregátory, nové součástky 
a komponenty systémů, embedded systémy, optovláknové technologie a senzory a metody 
zpracování senzorových dat), tak oblast automatizace, robotiky, mechatroniky, měření, 
zjednodušování uplatnění průmyslové automatizace a robotizace pro nové průmyslové procesy 
zejména pro spolupráci člověk – robot/stroj a pro virtuální a rozšířenou realitu (rozvoj brýlí). 
Neodmyslitelnou součástí Průmyslu 4.0 je také automatizace průmyslových procesů, diagnostické 
systémy, řídicí a informační systémy, systémy řízení technologických procesů, průmyslová 
manipulační ramena či zařízení pro inteligentní dopravní systémy. 

Digitalizace se neobejde bez nových metod a simulačních nástrojů pro řízení agregátů, výrob 
a nadřazených systémů a technické a SW podpory řízení výrobních technologií, řešení sběru, 
přenosu, ukládání, zpracování, archivace dat a vytváření informací pro řízení celého životního cyklu, 
pro zajištění kvality, šetrnosti k životnímu prostředí, zajištění bezpečnosti osob i věcí, což úzce souvisí 
i s rozvojem nástrojů pro podporu IoT (Internet věcí), IoS (Internet služeb) a IoP (Internet osob), 
návrh a řešení vestavěných procesorových systémů. Pro robotizaci je nezbytnou podmínkou rozvoj 
nástrojů umělé inteligence a jejich implementace ve zpracovatelském průmyslu, identifikační 

                                                           

3 Jedná se o výstup EDP z Národní inovační platformy II. – Elektronika a elektrotechnika a ICT  
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systémy, včetně souvisejících služeb, řídicí prvky a systémy pro agregáty, stroje, výrobní linky, budovy, 
včetně software podpory. Vznikat budou i speciální roboty pro inspekci distribučních sítí a dalších 
liniových staveb a nástroje pro integraci Smart Systems. Stále více průmyslových aplikací ICT, jako jsou 
autonomní systémy a zařízení a komplexní simulace, jsou výpočetně velmi náročné a vyžadují vývoj 
superpočítačů.  

Elektrotechnika je subdodavatelem pro mnoho dalších oborů hospodářství. Pro vznik inovací jsou 
důležitá především mezioborová řešení, přičemž prioritou jsou řešení pro automobilový průmysl, 
chemický průmysl, dopravu, stavebnictví a zdravotnictví. Pro hospodářství ČR je klíčová zejména 
automobilová a průmyslová elektronika, elektromotory pro automobilový průmysl, výměna baterií 
u elektromobilů. Specificky je možné zdůraznit i oblast pohonů (pohony a jejich řízení, specifické pohony, 
zvyšování energetické účinnosti pohonů, nové materiály pro stavbu pohonů (permanentní magnety, 
izolace). 

Z dalších oborů, pro které je elektronika a elektrotechnika a jejich výstupy nezbytností, je možné jmenovat 
spotřební a medicínskou robotiku, elektrotechniku pro lékařské aplikace, elektrotechniku pro obranný 
průmysl a speciální aplikace (pasivní a aktivní radiolokace, zejména civilní letectví, meteorologii 
a bezpečnostní aplikace), polovodičový průmysl, zobrazovací techniku a digitální projekce (včetně 
technického zabezpečení analogových a digitálních přenosů s ohledem na zvýšení přenosových rychlostí, 
kvality a snížení energetické náročnosti přenosu). 

Elektrotechnika je také vstupem pro Smart Society a inteligentní budovy. V této souvislosti je nutné 
zdůraznit i potřebu zabezpečení a spolehlivosti u všech výše uvedených témat. 

Posledním odvětvím, které je významným subdodavatelem do dalších průmyslových oborů v ČR i ve světě 
je elektronová mikroskopie, nanotechnologie pro elektronické součástky a oblast automatizované 
identifikace (RFID). 

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení se řadí mezi nejvýznamnější oddíly 
zpracovatelského průmyslu. Je důležitým dodavatelem pro ostatní průmyslová odvětví, zejména 
automobilový průmysl a strojírenství. Výrobky elektrotechnického průmyslu jsou používány prakticky 
ve všech sférách lidské činnosti a jejich životní cyklus se neustále zkracuje. Produkce se řadí do kategorie 
vysoké a středně náročné technologie. Oddíl zahrnuje na jedné straně pracovně náročné výroby a na 
druhé straně i vysoce produktivní automatizované výroby. Je nejvíce zapojen do globálních hodnotových 
řetězců nadnárodních firem. V nich dochází k rozdílné segmentaci činností, kdy mateřské firmy si zpravidla 
ponechávají v pravomoci počáteční produkční aktivity jako je výzkum a vývoj, inovace, design 
a poprodukční činnosti (logistika, marketing, poprodejní uživatelské služby) s vyšší znalostní úrovní 
zaměstnanců a vyšší přidanou hodnotou, zatímco vlastní produkce (montáž) je lokalizována v méně 
ekonomicky vyspělých zemích s nižší úrovní znalostí pracovníků a nižší přidanou hodnotou. Produkce 
tohoto oddílu je z větší části určena pro vývoz, ale zároveň je náročná na dovoz komponentů. Každá 
koruna vývozu představuje 78,9 haléřů dovozu a tato dovozní náročnost vývozu je nejvyšší ze všech oddílů 
zpracovatelského průmyslu. Z této velké otevřenosti a intenzívního zapojení do světové ekonomiky 
vyplývá i velká citlivost odvětví na hospodářské cykly globální ekonomiky. 

V roce 2014 působilo v oblasti Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení celkem 
3 325 podniků, jejichž tržby dosáhly téměř 292 mld. Kč, zaměstnávaly 57 509 osob a byla vytvořena účetní 
přidaná hodnota ve výši téměř 36 mld. Kč. V tržbách zpracovatelského průmyslu je na 4. místě.  

7.1.1.5 Digitální ekonomika a digitální obsah4  

Identifikace potřeb a příležitostí, zaměření podpory 

Prvním okruhem, na který by se měl výzkum a vývoj zaměřit je technické zajištění a podpora správy 
infrastruktury zajišťující přístup k rychlému či superrychlému internetu s bezproblémovým 

                                                           
4  V této části se uplatnily i výstupy NIP Kulturní a kreativní průmysly – Nové KKP 
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přenosem dat a to na celém území ČR, včetně zajištění mobilního internetu umožňujícího připojení 
v exteriérech.  

Zaměření podpory na oblast rozvoje odvětví digitálního obsahu, zavádění a využívání nových 
technologických konceptů. Zejména jde o podporu sféry IT služeb a o rozvoj KKP využívajících 
digitální platformu. Jde o to podpořit uplatnění nových aplikací v prostředí internetu (včetně 
streamování), rozvoj eCommerce, podporu komunikace se zákazníky v geograficky vzdálených trzích, 
uplatnění digitálních technologií v oblasti kultury, sofistikované služby v oblasti exportu (viz program 
Czech EcoSystem) a umožnění přístupu k otevřeným datům veřejné správy. Podpora výzkumu, vývoje 
a inovací by měla podpořit zavádění a využívání nových technologických konceptů typu cloud, 
internet věcí, big data, umělá inteligence a další.  

Digitální technologie jsou klíčovým faktorem pro udržení konkurenceschopnosti tradičních, 
především průmyslových odvětví a oborů, které jsou tahounem českého hospodářství. Doposud 
chybí koherentní přístup k zajištění úvěrů, půjček, případně záruk za úvěry pro tento dynamický 
sektor. Není rozvinuté financování formou rizikového kapitálu, tj. prostřednictví seed fund či pre-
seed fund nástrojů.  

Rozvoj digitální ekonomiky vyžaduje podporu rozvoje technologických konceptů a jejich uplatňování 
v sektorech národního hospodářství. Především v průmyslových podnicích je důležitá vertikální 
integrace informačních a znalostních systémů a procesů, která se dotýká řízení v reálném čase, ERP 
systémů a systémů strategického rozhodování na úrovni nejvyššího managementu. Horizontální 
integrace informačních a znalostních systémů a procesů se pak týká styku s dodavateli, inženýrské 
činnosti, vlastní výroby i distribuce. 

Z hlediska produkce je třeba rozvíjet počítačovou, resp. digitální integraci veškerých inženýrských 
činností v podniku. Od digitalizace v předvýrobní fázi (modelování, virtuální prototypování a 3D tisk, 
simulace, vizualizace, analýza big data pro výrobu, předpovídání vlastností materiálů a systémů, 
testování) a ve výrobní fázi využívající robotiku, kybernetiku, cyber-fyzikální objekty či adaptivní 
systémy (automatizace a řízení technologických procesů, integrovaná inteligence pro zlepšení 
provozní produktivity, interakce člověk-stroj; robotická řešení vedoucí k automatickým samoučícím 
operacím) až po údržbu dat a celého životního cyklu výrobku či služby.  

Z hlediska výzkumu, vývoje a inovací vyžaduje rozvoj digitální ekonomiky dále se zabývat rozvojem 
internetu věcí a kyberneticko-fyzikálními systémy, robotikou, metodami a technikami kybernetiky 
a umělé inteligence (agentní systémy, architektury orientované na služby, učící se a samoorganizující 
se systémy, systémy strojového vnímání, inteligentní robotika), vývojem nových algoritmů 
a analytických nástrojů pro práci s velkými objemy dat, nástroji pro práci s českým jazykem, 
případně dalšími jazyky v ICT, digitalizací rozvodné soustavy.  

Technologické koncepty z oblasti ICT je potřeba přizpůsobovat potřebám sektorů národního 
hospodářství. Za tímto účelem je potřeba podporovat inovace, které umožní využívat potenciál ICT 
technologických konceptů ve specifických podmínkách sektorů národního hospodářství. Jedná se 
o různá řešení založená na principech sdílené ekonomiky, eCommerce, technologického propojování 
digitálního obsahu, internetu věcí, asistivních technologiích nebo specifické úlohy typu digitalizace 
rozvodné soustavy / přenosové soustavy, distribuční sítě – smart grids. Zapotřebí je vyvíjet nová 
řešení pro elektronické komunikační systémy. Významné užití ICT technologických konceptů 
v automobilovém průmyslu, resp. v dopravě se objevuje u technologií samo-řiditelných vozů. Zde je 
potřeba podporovat vývoj a aplikaci senzorů a technologií pro algoritmické řízení. Pro průmyslové 
využití či pro spotřební a další účely je potřeba rozvíjet bezpilotní prostředky, včetně jejich 
autonomního provozu. 
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Zvýšení kybernetické bezpečnosti je nezbytným předpokladem pro rozvoj digitální ekonomiky. Proto 
je nutné zajištění ochrany ICT infrastruktury i dat před útoky především datovým a síťovým 
zabezpečením, zajištění bezpečného ukládání a zálohování dat, moderní avšak bezpečné digitální 
komunikace, zabránění šíření škodlivého softwaru a nejen potírání, ale i předcházení kyberzločinu. 

Rozvoj digitální ekonomiky s sebou přináší i rizika negativních jevů ve společnosti. Mezi 
nejzásadnější jevy patří obavy z možného zvyšování nezaměstnanosti, které může způsobovat vysoká 
míra automatizace v digitální ekonomice, blokování inovací z obav ze změny či konkurence, digitální 
vyloučení nebo sociálně-patologické jevy jako jsou například závislosti na hrách na internetu, atp. Je 
potřeba sledovat klíčové indikátory těchto společenských jevů, které mohou ve svém důsledku bránit 
dalšímu rozvoji digitální ekonomiky a podílet se na přípravě opatření, která budou eliminovat jejich 
dopady. Je proto zapotřebí zabývat se společensky udržitelným rozvojem digitální ekonomiky, 
monitorovat související negativní společenské jevy a rozvíjet opatření k jejich eliminaci (sociologie, 
psychologie, právo, mediální studia, politologie, arealová studia, etnologie, antropologie, apod.), 
včetně formování požadavků na vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace.  

V kontextu výše uvedeného se novými oblastmi výzkumu stávají tzv. digital humanities, například 
oblast extrakce informací z textových zdrojů a kombinovaných strukturovaných a nestrukturovaných 
dat („text and data mining“ zahrnující i stále více se rozvíjející korpusovou lingvistiku). 
Nepřehlédnutelnou oblastí v tomto směru je pak výzkum autorského práva a duševního vlastnictví 
ve vazbě na nové technologie.  

Oblastí, v níž se digitální technologie masivně uplatňují, je mediální tvorba (film5, video, televize, 
rádio, animace, hry, intermédia, vizuální umění, světelný design, fotografie, reklama, publikování 
(tištěné a digitální), digitální platformy (www, mobilní aplikace). 

Rozvoj segmentu je podmíněn růstem tvůrčí (umělecké) i technologické části procesu tvorby. 
Výzkumná témata tedy pokrývají oblasti, jejichž rozvoj otevírá prostor pro nové formy komunikace 
uvnitř společnosti nebo jednotlivce s technologiemi. Zároveň tím dochází k využití potenciálu všech 
kreativních oborů (včetně netechnických) a jejich zapojení do řady inovativních procesů ve smyslu 
rozvoje technických i uměleckých disciplín. V oblasti médií se vývoj zaměřuje na nové techniky 
vytváření mediálního obsahu, rozvoj prezentačních technik, inovace v oblasti archivace a rozvoj 
aplikací mediálního obsahu.    

Vývoj oblasti architektury a scénického umění je založen na propojení s dalšími obory 
a na schopnosti využívat výsledky z těchto oborů. Jde především o aplikaci digitálních technologií, 
médií a pokročilých materiálů při práci s prostorem - virtuální a mixovaná realita. 

V oblasti paměťových institucí jde o uchovávání informací, kulturního dědictví a jejich zpřístupňování 
soudobými technologiemi a formou srozumitelnou současné společnosti. To klade nároky 
na technologické vybavení potřebné pro přenos výsledků činnosti rozmanitých oborů do procesu 
archivace a prezentace uloženého obsahu. Klíčovými tématy výzkumu a vývoje je hledání nových 
způsobů restaurování a archivace paměťového fondu, archivace a vyhledávání mediálního obsahu 
a inovativní využití paměťového fondu mj. i pro potřeby rozvoje kulturních a kreativních průmyslů. 
 

                                                           
5 Pro filmový průmysl budou bezesporu využitelné jedinečné lokality ČR. 
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7.1.3. Dopravní prostředky pro 21. století6 

7.1.1.6  Automotive 

Identifikace potřeb a příležitostí, zaměření podpory 

Výzkumné cíle jsou zaměřené na inovace konstrukce vozidel (podvozkové systémy, celková 
odlehčená stavba, vyšší aerodynamika). V rámci inovace podvozkových systémů se jedná o nové 
koncepce s pokročilými hnacími jednotkami a integrovaným řízením z hlediska dynamiky vozidla, 
aktivní bezpečnosti i pohodlí a hluku, uplatnění inteligentních silových prvků, lehké stavby karosérií 
a rámů, vnější a vnitřní aerodynamika vozidel.  

Inovace hnacích jednotek a paliv povedou k jejich vyšší kompaktnosti a efektivitě při současném 
snižování spotřeby fosilních paliv, biopaliv, emisí CO2 a emisí dalších škodlivých látek (PMx, NOx, 
aromatické uhlovodíky). Jedná se zde o spalovací motory se zvýšenou účinností na fosilní paliva, 
biopaliva 2. generace, biopaliva vyšších generací, materiály a komponenty alternativních hnacích 
jednotek, alternativní paliva a provozní tekutiny vozidel. Dále sem řadíme agregáty na alternativní 
paliva, hybridní pohony (výkonová elektronika, elektromotory, generátory, akumulátory, flexibilní 
spalovací motory inovativních hnacích jednotek na syntetická paliva, apod.) a elektrické pohony 
(výkonová elektronika, elektromotory, generátory, akumulátory, flexibilní spalovací motory 
inovativních hnacích jednotek na syntetická paliva, apod.). Pokles emisí CO2 je z části zajistitelný 
inovacemi hnacích jednotek s klasickými i flexibilními motory a snižováním hmotnosti vozidel. 
Klíčovou roli hraje zavedení paliv s recyklovaným uhlíkem a elektrifikace vozidel se současným 
snižováním emisí CO2 při výrobě elektrické energie. K poklesu spotřeby paliv s fosilním uhlíkem vede 
i zlepšené řízení vozidel samotných i vozidel v dopravním proudu. Výzkumné cíle se dále orientují 
na emisní parametry (EURO 6+). Popsané inovace hnacích jednotek a konstrukcí vozidel povedou 
celkově také ke snižování hlučnosti.  

V oblasti elektrické a elektronické výbavy vozidel se jedná o vozidlové sdělovací sítě, adaptivní 
a prediktivní řízení parametrů hnacích jednotek, integrované a hierarchické systémy řízení vozidel, 
včetně automatizace rutinních procesů, komponenty elektrických systémů s cílem snížení příkonu 
a ceny, zajištění robustnosti a vysoké funkční spolehlivosti pro zvyšování bezpečnosti, snižování 
energetických nároků, řešení problémů EMC a snižování hluku, diagnostické prostředky 
pro zabezpečení spolehlivosti integrovaných systémů řízení s novými spotřebiči. 

Nelze opominout ani oblast ekologie, kdy nedílnou součástí výzkumných cílů je i ekologická 
ohleduplnost výroby ve smyslu využívání surovinové základny na bázi recyklovaných materiálů či 
materiálů z obnovitelných zdrojů a výzkum efektivního surovinového využití dopravních prostředků 
po ukončení jejich životnosti. 

Důraz bude kladen i na maximální bezpečnost zahrnující inovace v oblasti aktivní i pasivní 
bezpečnosti vozidel (lehčí a pevnější materiály s deformačními schopnostmi, s absorpčními 
schopnostmi nárazové energie, apod.), ale i podpůrná opatření pro bezpečnost celého systému 
dopravy, jakými jsou kooperativní systémy pro sdílení informací mezi účastníky a dalšími prvky 
dopravního systému.  

V rámci ITS, mobility a infrastruktury se jedná o kooperativní systémy pro on-line sdílení informací 
mezi vozidly a ostatními druhy dopravy, a mezi vozidlem a okolím, systémy pro optimální využití dat 
o silniční síti, dopravním provozu a cestování i o energetických možnostech dobíjení elektrických 
a hybridních vozidel. Dále sem řadíme výzkum, vývoj a implementaci asistenčních systémů řidiče, 
stejně jako i výzkum, vývoj, legalizaci a implementaci systémů autonomní jízdy, vč. komunikačních 
systémů mezi vozidly navzájem (car-to-car). Vedle designérských inovací se na zvyšování pohodlí 
                                                           
6 Jedná se výstup EDP z Národní inovační platformy III. - Výroba dopravních prostředků 
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vozidel a jejich spolehlivosti budou podílet i integrované prediktivní a adaptivní řízení. Trendem je 
zvyšování podílu informačních technologií i v levnějších vozech. 

Část výše popsaných inovací (např. snižování hmotnosti, zvyšování bezpečnosti, výroba nových typů 
motorů) bude realizována za použití nových pokročilých materiálů (plasty, kompozity, využití 
nanotechnologií, apod.). Pod nové zpracování materiálu patří i nanotechnologie (např. při ochraně 
povrchů, kdy lze využít antikorozních, samočistících, otěruvzdorných a dalších vlastností 
nanomateriálů) pro multifunkční materiály, pokročilé kovové, plastové a kompozitní materiály, 
aplikace moderních metod obrábění, dělení a spojování materiálu, metody zvyšování produktivity, 
včetně Design4x, VaV optimalizace výrobních procesů a zvyšování jejich flexibility a likvidačních 
metod.  

Základem účinného řešení výše popsaných výzev je simultánní inženýrství (založené na integrovaném 
použití modelování simulacemi a experimenty) spojené se systematickým využitím předešlých 
zkušeností zachovaných ve znalostních databázích. Je proto nutné vytvářet VaV nástroje (metody 
simulace o různé úrovni, včetně virtuální reality nebo metody ukládání znalostí a dat) a tyto nástroje 
ověřovat při krátkodobě orientovaném experimentálním vývoji a využívat je pro strategický 
aplikovaný výzkum inovativních konceptů. Společná báze dat a znalostí podporuje hladké propojení 
mezi odborníky z oblastí mechaniky, termodynamiky, trakční elektrotechniky, řízení, sdělovacích 
a informačních technologií, mikroelektroniky, mechatroniky a dopravního inženýrství. Virtuální vývoj 
zahrnuje i výzkum simulačních technik a technik virtuální reality (VR) pro parametrickou optimalizaci 
výrobků, pro konceptuální optimalizaci inovaci vyšších řádů, VR pro urychlení přípravy výrobní fáze ve 
výrobním řetězci, využití VR při návrhu výrobní linky, aplikace pro návrhy uplatnitelné při případném 
zavádění koncepce Průmysl 4.0. 

Ve výrobě se tedy bude stále více prosazovat robotizace a automatizace, přičemž i tyto komponenty 
výrobního procesu budou u nejprogresivnějších producentů designovány pomocí prostředků 
virtuálního vývoje, který umožní urychlování přípravy výrobní fáze ve výrobním řetězci. Flexibilizace 
všech fází výroby také umožní pružné přizpůsobování se proměnlivým požadavkům zákazníků 
různého věku a zvyklostí a také posílí konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu a to 
i na rozvíjejících se trzích. Výrobní procesy by pak měly provázat virtuální kybernetický svět se 
světem fyzické reality a zároveň rozvinout průmyslovou a provozní inteligenci založenou 
na informačních a kybernetických technologiích. 

V oblasti energie je nutné vytvořit infrastrukturu a dopravní systémy pro elektromobilitu, dále 
infrastrukturu pro pokročilou dopravu – Smart Grids, vodíkovou infrastrukturu a power management 
vozidla pro řízení elektrobusů a hybridbusů. 

Výzkum a vývoj se týká samozřejmě i návazných komponent. 

7.1.1.7  Letecký a kosmický průmysl  

Identifikace potřeb a příležitostí, zaměření podpory 

V oblasti aerodynamiky, termomechaniky a mechaniky letu se výzkum a vývoj bude zaměřovat 
na aerodynamické profily, řízení mezní vrstvy, efektivní vztlakovou mechanizaci, aktivní prvky řízení 
aerodynamiky letounu, analýzu dynamických stavů letu, letové vlastnosti a výkony, simulaci vlivu 
námrazy a její eliminace, predikci vnitřního prostředí v kabinách, optimální aerodynamický návrh 
VTOL/STOL letadel, optimalizaci hydrodynamiky u plovákových letadel a létajících člunů, 
termodynamiku suborbitálních letounů, optimalizaci průtočné cesty turbínových motorů, 
optimalizaci lopatkových částí turbínových motorů a na optimalizaci aerodynamického návrhu vrtulí. 
Zkoumána bude i aeroelasticita (simulace aeroelastických jevů s vlivem prostředí) a aeroakustika. 

Oblast moderních konstrukcí a technologií bude zahrnovat progresivní konstrukční návrhy 
s ohledem na nové technologie a materiály, optimalizační nástroje pro progresivní design s ohledem 
na výrobní technologii, posuzování leteckých konstrukcí v oblasti únosnosti, únavy a životnosti, 
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mezních stavů a způsobů porušování leteckých konstrukcí, únavové porušování, zpřesnění predikce 
zbytkové životnosti. Bude prováděn také výzkum vlivu konstrukčních, materiálových či 
technologických změn na porušování letadlových konstrukcí, zvyšování životnosti letadel. V oblasti 
pokročilé výrobní technologie je potřeba zkoumat možnosti efektivního a bezpečného užití, např. 
různých modifikací nových kompozitních technologií, spojování konstrukčních částí nebo výroby 
integrálních konstrukcí. Je potřeba hledat alternativní metody sestavování a montáží (3D metrologie, 
rozšířená/virtuální realita), odlévání částí leteckých konstrukcí z hliníkových a hořčíkových slitin, vč. 
počítačových simulací, objemové a plošné tváření a obrábění nekonvenčních materiálů, vysoko-
pevnostních ocelí a neželezných slitin, ADM (Additive Layer Manufacturing) a prostředky snižující 
vnější a vnitřní hluk.  

V oblasti materiálů je potřeba hledat materiály nových vlastností, které by pro letecké a kosmické 
konstrukce měly vynikat nadstandardně výhodným poměrem vlastností k měrné hmotnosti. 
Potřebné jsou materiály odolávající korozi (drak), vysokým teplotám (součásti motorů), nehořlavé 
materiály (interiér), materiály s kluznými vlastnostmi (pohybové části), materiály s antiicing 
vlastnostmi, materiály snižující povrchové tření, materiály schopné absorbovat vysokou energii 
(přistávací podvozky), materiály s programovatelnými a inteligentními vlastnostmi, apod. Jedním ze 
směrů vývoje je i používání materiálů s nanovlákny a nanoplnivy. Současně je potřeba u pokročilých 
materiálů (již existujících) hledat možnosti jejich aplikace v letectví. 

Vývoj v oblasti pohonných jednotek se bude zaměřovat na alternativní paliva, nové pohonné 
systémy (pohony pro malá letadla, pohonné jednotky pro kluzáky, restartovatelný raketový pohon, 
elektrické a hybridní pohonné jednotky, vodíkové palivové články), spalovací komory, diagnostické 
systémy pohonných jednotek, konstrukce a modelování leteckých motorů a jejich komponent, 
optimalizaci návrhu lehkých vrtulí a ventilátorů, dynamické simulace regulačních a řídicích systémů 
turbínového motoru, modelování a optimalizaci termodynamických procesů ve spalovacích 
komorách, návrh a optimalizaci vysokootáčkových převodovek. 

Vývoj v oblasti letadlových palubních soustav se bude soustřeďovat na integraci systémových 
soustav (hydraulika, palivo, vzduchotechnika), optimalizaci automatického řízení pohybu (funkce 
autopilota), bezpečnou datovou komunikaci, integrovaný elektrický zdrojový rozvodný systém, 
zvýšení přesnosti nízkonákladových inerciálních leteckých měřicích jednotek s využitím GPS 
a magnetometrů, částicové filtry, identifikaci a řídicí algoritmy dynamických systémů, integrované 
přijímače družicové navigace, automatizovaný systém řízení a integrované stabilizované letadlové 
optické systémy. 

Vývoj bezpilotních prostředků se bude zaměřovat na drony pro bezpečnostní potřeby (ochrana 
kritické infrastruktury a letišť, ostraha perimetrů, plašení ptáků a zvěře), na výzkum možného využití 
dronů v nejrůznějších oblastech (zemědělství a lesnictví – požární ochrana, monitoring poškození 
lesů, lineární stavby, tvorba ortofotomap). Je nutné také zkoumat možnost použití více bezpilotních 
prostředků v jednom prostoru - zahrnuje tactical, planning a collision avoidance, možnost plnění 
různých úkolů - tracking, surveillance, monitoring, patrolling, atd. a použití GT pro více prostředků. 

V oblasti kosmických aktivit bude předmětem výzkumu a vývoje především sensorika, přístrojová 
technika a technologie a komponenty z oblasti „space transportation“ 7, družicové komunikace, 
pozorování Země a družicové navigace. Jedná se především o vývoj optických komponenta související 
přesné mechaniky a 3D tisku, technologie pro palubní elektroniku, HW platformy pro zpracování dat, 
družicové palubní a SW systémy (např. on-board software, řízení spotřeby), automatické a robotické 
systémy (vč. systémů tlumení vibrací a vypouštěcích zařízení), MEMS (mikroelektromechanický 
systém) technologie a součásti stabilizačních zařízení (gyroskopů, reakčních kol), materiály 
vylepšených vlastností pro použití v kosmu, kompozitní a lepené sendvičové materiály, lepidla 

                                                           
7 Kosmické aktivity např. pro Ariane či Vega 
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a nátěry, strukturální a termální analýza, tepelný management, simulace aerotermoelastických jevů. 
Pozornost by měla být věnována také trendům v procesní oblasti, jako jsou Průmysl 4.0, IoT (internet 
věcí), model-based enterprise, pokročilé simulace a testování. V oblasti využití dat z kosmických 
systémů se bude výzkum a vývoj soustředit na otevřené a bezpečné komunikační protokoly, 
kompresní algoritmy pro přenos dat, algoritmy pro zpracování dat pozorování Země, (vč. big data 
algoritmů), pokročilé způsoby zpracování signálu z GNSS (globální družicové navigační systémy), vývoj 
a aplikace korekčních systémů a algoritmů pro určení polohy prostřednictvím GNSS, zvyšování 
odolnosti GNSS přijímačů v kombinaci s vhodnou technologií proti jammingu a interferenci, algoritmy 
pro autonomní řízení dopravních prostředků. 
Firmy by v oblasti kosmických aktivit měly směřovat především k vytvoření produktů, které je možné 
uplatnit v dodavatelských řetězcích, v optimálním případě pak u komplexnějších produktů ve formě 
ucelené komponenty (oproti jednotlivým dílům).  
Optické a opticko-fotonické systémy pro kosmický výzkum, modelování cílů kosmického výzkumu 
a podpůrná pozemní pozorování. 

Letecký průmysl se ze společenského hlediska zabývá především energeticky a ekologicky 
udržitelnou dopravou a zajištěním její bezpečnosti a spolehlivosti (safety and security). Z hlediska 
bezpečnosti jde na jedné straně o spolehlivost a životnost letounů a jejich komponent (provozní 
spolehlivost leteckých konstrukcí, civilní aplikace bezpilotních prostředků, zvyšování živostnosti 
leteckých konstrukcí, vyhodnocování poškozování letadel, experimentální prostředky pro sledování, 
měření a vyhodnocování namáhání a deformací částí leteckých konstrukcí za provozu, pokročilé 
pilotní kabiny, low-cost konstrukční prvky letadel, efektivní využití interiéru letadla), na straně druhé 
o zajištění bezpečnosti a plynulosti letového provozu (technické systémy pro poskytování letových 
provozních služeb, včetně technologie pro její vzdálené poskytování, letecké informační 
a komunikační technologie, detekční zařízení pro bezpilotní prostředky v okolí velkých letišť, včetně 
detekčních zařízení pro bezpilotní prostředky v okolí velkých letišť). Bezpečnost zahrnuje 
i protiteroristické prvky, letadla s redukovanou posádkou, pasivní bezpečnost posádky a cestujících 
a snížení zátěže pilota, přenos a sdílení velkých objemů konstrukčních dat mezi vzdálenými uživateli, 
virtuální realitu v konstruování, pokročilé odmrazovací systémy, ochranu proti vlivům blesku, 
záchranné systémy pro letouny či vystřelovací sedačky. 

7.1.1.8 Železniční a kolejová vozidla 

Identifikace potřeb a příležitostí, zaměření podpory 

Základní směry výzkumu a vývoje v oblasti kolejových vozidel se týkají harmonizace s životním 
prostředím (redukce spotřeby energie, vývoj komponent a systémů pro snižování hluku, nové 
ekologické systémy pohonů).  

Další okruh se vztahuje ke zvýšení interoperability, bezpečnosti a spolehlivosti, kde je výzvou zejména 
vývoj nových kolejových vozidel a komponent splňujících požadavky nejnovější evropské legislativy, 
trendy v osobní a nákladní dopravě, včetně využití inteligentních systémů.  

V oblasti pokročilých materiálů je potřeba obecně vyvíjet materiály nových vlastností s vyšší 
životností, bezpečností v železničním provozu, potažmo ekologicky příznivější. Jedná se zejména 
o nové kovové materiály (oceli s vyšší pevností, oceli s vyšší odolností proti korozi) i nekovové 
materiály (např. sendvičové konstrukce, kompozitní materiály a použití pryže). Aplikace těchto 
nových materiálů najde využití např. při stavbě skříní a podvozků, interiérech kolejových vozidel. Tyto 
materiály by měly poskytovat technologický posun v oblasti redukce emisí a šíření hluku a vibrací 
v železničním provozu. Vývoj v oblasti materiálů nových vlastností se dá aplikovat např. u materiálů 
železničních kol a náprav s vyšší životností a bezpečností v provozu, včetně jejich technologie 
tepelného zpracování či v oblasti výzkumu a ověřování nových kovových i nekovových materiálů 
a vývoj nových konstrukcí pryží odpružených kol pro městskou a příměstskou kolejovou dopravu.  
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U pokročilých výrobních technologií je potřeba zkoumat následující oblasti (produkty; 
emise/hluk/energie; řídicí systémy/elektronika; zkušebnictví) uvedené níže. 

V oblasti produktů je potřeba se zaměřit na interoperabilitu a posílení bezpečnosti, kdy z důvodu 
nutnosti implementace nových evropských legislativních požadavků kladených na kolejová vozidla, 
zejména pak zaměřených na interoperabilitu, maximální bezpečnost a provozní efektivnost 
s důrazem na prokazování shody s těmito požadavky (tj. dosažení jejich požadované úrovně), je ve 
zvýšené míře potřeba realizovat prototypy produktů jako součást výzkumu a vývoje. Bez realizace 
těchto produktových prototypů, za účelem ověření výsledků zkoumání a vývoje, nelze spolehlivě 
prokázat dosažení stanovených cílů vývoje. Jelikož náklady na realizaci prototypu tvoří nemalou 
složku nákladů vývoje, a dále pak fakt, kdy jen samotné ověřování, zkoušení, certifikace 
a homologace dnes tvoří až 50% celkových nákladů produktu, odrazuje tato skutečnost sektor od 
dopředného vývoje produktů ve vazbě na požadavky trhu a legislativy, což negativně ovlivňuje 
konkurenceschopnost sektoru. 

Dalším okruhem je řešení interiérů drážních vozidel, pro dosažení maximálních energetických úspor 
při provozu (vytápění, apod.), společně s minimalizací emisí hluku, zvyšování funkční a požární 
bezpečnosti interiéru kolejových vozidel jako celku. 

Další z potřebných oblastí výzkumu a vývoje je návrh a optimalizace nových konstrukcí kol a náprav 
pro vysoké rychlosti nad 300km/h, kdy postupné zvyšování rychlostí tohoto druhu dopravy povede ke 
zvýšení její konkurenceschopnosti. V návaznosti na toto je pak potřeba zvyšovat technické parametry 
návazných komponent a celků (např. valivých ložisek, apod.). Další z potřebných oblastí výzkumu 
a vývoje je problematika nových konstrukcí tram- train systému. 

Jako navazující oblast jak interoperability, tak rozvoje vysokorychlostní kolejové dopravy je oblast 
aerodynamiky. Aerodynamika kolejových vozidel, včetně účinku bočního větru, vypracování větrné 
mapy ČR v územích sítě TEN-T a tras uvažovaných pro výstavbu VRT jsou nezbytné pro konstrukci 
vozidel a infrastruktury. 

Z hlediska návazné infrastruktury je potřeba se zaměřit na vývoj v oblasti zvyšování životnosti 
infrastruktury a jejich komponent, stejně tak na vývoj diagnostických metod železniční infrastruktury 
a kolejových vozidel. 

V environmentální oblasti emise/hluk/energie, tj. podpora bezemisní kolejové dopravy a snížení 
spotřeby fosilních paliv pro tento druh dopravy, je potřeba se zaměřit na ekologické pohony 
budoucnosti aplikované v železniční dopravě se zaměřením na posun k maximálně bezemisní 
a energeticky hospodárné železnici. Tento vývoj by se měl zaměřit na technologii akumulátorového 
napájení, kombinované napájení trolej-akumulátor, palivové články (vodík), sluneční energii 
a hybridní pohony, včetně odpovídající návazné technologie na železniční infrastruktuře. V návaznosti 
na výše uvedené by se také mělo zaměřit na výzkum a vývoj pokročilých rekuperačních systémů 
pro kolejovou dopravu, součinnost struktury pohonného řetězce, pomocných spotřeb a systémů 
automatického řízení drážních vozidel a dopravy s ohledem na optimalizaci využití energie. S touto 
oblastí je spojeno i zlepšování energetických a trakčních parametrů komponent, trakčních výzbrojí 
železničních vozidel společně se zvyšováním účinnosti a efektivity využití komponent a v neposlední 
řadě i metody řízení pohonného řetězce s cílem snižovaní energetické spotřeby a optimálního využití 
adhezních podmínek.  

V oblasti řídicích systémů/elektroniky je potřeba se zaměřit na vývoj plné automatizace řízení 
dopravy, včetně provázání na drážní vozidla (SW, HW). Integrace s dalšími technologickými celky 
na kolejových vozidlech. Optimalizace automatického řízení drážní dopravy z hlediska efektivního 
hospodaření s energetickými zdroji. Rozvoj stacionární infrastruktury pro automatizaci řízení jízdy 
vozidel, včetně on-line přenosu dat. Tyto aktivity by měly spočívat např. v aplikaci satelitní lokalizace 
v zabezpečovací technice se zaměřením především na ETCS, zvýšení bezpečnosti na regionálních 
tratích, telematických aplikacích, včetně diagnostiky. 



Zadávací dokumentace 4. veřejné soutěže v programu TRIO vyhlášené MPO 
Příloha I.5 

 

16/21 
 

Pro podporu v oblasti interoperability by se jednalo o rozvoj evropského zabezpečovacího systému 
(ERTMS – ERTMS/ETCS a ERTMS/GSM-R) především v adaptaci a ustálení vlastností obou systémů se 
zaměřením na zavedení funkčního klíčového online managementu, implementaci ETCS na drážní 
vozidla, včetně integrace sofistikovaných řešení automatického řízení vlaku navázaného na systémy 
řízení dopravy, rozvoj mobilních částí ETCS dle nových specifikací a nalezení optimálního technického 
a finančního kompromisu pro aplikaci na regionálních tratích.  

Dále pak v rozvoji detekčních prostředků pro zjišťování volnosti/obsazení kolejových úseků v souladu 
s rozvojem trakčních pohonů lokomotiv, vývoj neohraničených kolejových obvodů umožňující 
rozšíření aplikace bezstykové koleje a rozvoj bezpečných, dnes již v ČR zastaralých, radiových 
přenosových systémů. 

V neposlední řadě také rozvoj informačních systémů pro cestující – poskytnutí vizuální i zvukové 
informace, včetně multimédií jak pro cestující, tak pro personál vlaku či rozvoj centrální zprávy dat 
a jejich distribuce na jednotlivá vozidla dopravců či řešení zvýšení bezpečnosti na železničních 
přejezdech. 

Oblast zkušebnictví je nedílnou a velmi důležitou součástí výzkumu a vývoje produktů. Vytváření 
metodik a realizace potřebných technických zkoušek, analýz, simulací, hodnocení, ověřování 
nezávislými subjekty, certifikace (prokázání shody s legislativními požadavky) či alespoň přezkoumání 
schopnosti produktu dosáhnout certifikace potřebné pro uvedení produktu na trh a s tím spojené 
technické poradenství vysoce specializovaných subjektů (laboratoře, VŠ, akreditované zkušebny, 
uznané subjekty, apod.), jsou nezbytně nutné pro ověření výsledků předmětu vývoje a jejich 
aplikovatelnosti, tj. schopnosti produktu být uveden na trh. 

Dalším okruhem je normalizace a novotvorba, kde se výzkum a vývoj zaměří na rozvoj a podporu 
normotvorné činnosti a doprovodných aktivit ve vazbě na aktuální stav techniky a výsledků výzkumu. 

V tématu bezpečnost a ekologie se výzkum a vývoj zaměří na rozvoj a podporu systému údržby 
a modernizace kolejových vozidel s cílem zvýšit bezpečnost a ekologičnost provozu.   

 

7.1.4. Péče o zdraví, pokroČilá medicína8 

7.1.1.9  Léčiva, biotechnologie, prostředky zdravotnické techniky a Life Sciences 

Identifikace potřeb a příležitostí, zaměření podpory 

V oblasti inovativních léčiv – a to jak humánních, tak veterinárních – se nezbytně bude vývoj 
zaměřovat na nové formulační postupy ve vývoji originálních, ale i generických preparátů 
a desinfekční prostředky. Slibnou oblastí je vývoj nízkomolekulárních léčiv, produktů pro cílenou 
terapeutii (drug delivery systémy) využívajících nanotechnologických, biomolekulárních 
a makromolekulárních nosičů a dále vývoj a terapeutické využití produktů pokročilé buněčné léčby 
(ATMPs), vč. využití regenerativní medicíny (léčba pomocí kmenových buněk). Další významnou 
potřebou je vývoj terapeutických a preventivních vakcín. Nelze opomenout ani rostoucí potřebu 
zdravotní péče a navazujícího výzkumu (např. v oblasti civilizačních chorob postihujících 
kardiovaskulární a gastrointestinální systém), onkologie, onkochirurgie, neurologie a psychiatrie, 
pediatrie, hematoonkologie a problematika stárnutí.  

                                                           
8 Jedná se výstup EDP z Národní inovační platformy IV. – Léčiva, biotechnologie, prostředky 

zdravotnické techniky, Life Sciences 
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Vedle léčiv je potřeba rozvíjet nové diagnostické postupy a techniku (humánní, tak i veterinární), 
včetně tzv. personalizované medicíny. V této oblasti půjde zejména o vývoj nových technologií pro in 
vitro diagnostiku a vývoj diagnostických, prognostických a prediktivních biomarkerů onemocnění. 
S diagnostikou úzce souvisí vývoj technologií a postupů využívajících in vivo zobrazování či 
screeningové technologie pro populační diagnostiku významných onemocnění.  

Rozvoj kvalitního zdravotnictví je závislý i na produkci a vývoji prostředků zdravotnické techniky, 
včetně výzkumu materiálů (např. biopolymery a nové slitiny mající uplatnění jako tkáňové a orgánové 
náhrady). Dále sem řadíme produkty přístrojové techniky pro využití ve zdravotnictví, 
biotechnologické výrobě, veterinárním lékařství a také materiálový výzkum v biotechnologiích. 
Typickými produkty z této oblasti jsou progresivní robotické systémy pro medicínské aplikace, 
progresivní zobrazovací a jiné systémy pro neinvazivní aplikace v medicíně, inteligentní 
a zpětnovazebné systémy, přístroje a zařízení pro diagnostiku a terapii, inovativní lékařské nástroje 
a implantáty z nových materiálů, včetně využití nanotechnologií, progresivní prostředky 
pro zkvalitňování následné lékařské péče a jejich medicínské aplikace, nové mobilní prostředky 
pro medicínu katastrof a v neposlední řadě nové systémy a přístroje pro účinnou fyzikální terapii, 
prostředky osobní ochrany, stejně jako inovativní prostředky pro prevenci a včasnou indikaci 
onemocnění a nové prostředky pro zvyšování kvality a efektivity poskytované lékařské péče. Další 
zdravotnické prostředky, které mohou těžit z aplikací pokročilých materiálů, léčiv a výrobních 
technologií jsou například funkční vstřebatelná krytí ran využívající kompozitních nanotextilií, koloidů, 
hydrogelů, apod. s možností postupného uvolňování antiseptik nebo jiných látek podporujících 
hojení. 

Podobně jako i v ostatních oblastech je pro zdravotnictví a veterinární péči potřeba vyvíjet 
informační a komunikační systémy, např. pro účely telemedicíny a vzdáleného monitorování 
pacientů prostřednictvím elektronických systémů, elektronizaci zdravotních záznamů a efektivní 
systémy pro jejich správu a vyhodnocování.   

V oblasti nanotechnologií se nanovlákenné bariérové textilie uplatňují v lékařství jako prostředky 
pro ochranu proti alergenům, bakteriím a virům.  

Mimo oblast textilní výroby se nanovlákenné struktury pro lékařské účely využívají v regenerativní 
medicíně, tkáňovém inženýrství a v cílené distribuci léčiv v nanokapslích. Farmacie využívá mikro 
a nanotechnologické postupy pro změnu fyzikálních vlastností doplňků stravy či léčiv kvůli zvýšení 
jejich účinnosti, snížení toxicity a nežádoucích účinků. Kvůli svým biocidním vlastnostem nacházejí své 
využití v medicíně také fotokatalytické nátěry s nanočásticemi TiO2. Další oblastí využití oxidu 
titaničitého je ve stavebnictví a to v plošných stavebních prvcích jako součást nátěrů nebo tenkých 
povrchových vrstev (plošné stavební prvky se samočisticími vlastnostmi, plošné stavební prvky s de-
NOx schopností, plošné stavební prvky s antibakteriálním účinkem).  

 

7.1.5. Kreativní česko9  

7.1.1.10  Tradiční kulturní a kreativní průmysly 

Identifikace potřeb a příležitostí, zaměření podpory 

Tvorba výrobků ze své podstaty představuje spojení tradičních řemesel s umělecko-kreativními obory 
a průmyslovou výrobou. Jejich výstupy zasahují do široké škály lidských činností, včetně tradičních 
průmyslových odvětví.  

Ve vazbě na výzkum, vývoj a inovace považuje sektor napříč odvětvími za prioritní designové 

                                                           
9 Výstupy NIP Kulturní a kreativní průmysly. 
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inovace, technologické inovace – především zapojení pokročilých technologií v procesu návrhu 
i výroby, materiálový výzkum a výzkum tradičních řemeslných technik, vzorů a postupů, včetně cíle 
jejich obnovy i jejich uchování jako národního dědictví.  

Klíčovým výzkumným tématem napříč odvětvími sektoru zůstává výzkum materiálů a technologií, 
především využívání vlastností nových materiálů a nové postupy práce s těmito materiály, 
vyhledávání a využití nových materiálů z oblasti základního i aplikovaného výzkumu a modifikace 
a rozvoj technologií pro jejich zpracování, inovace a modifikace tradičních postupů zpracování 

a aplikace materiálů, inovativní postupy zpracování a aplikace tradičních materiálů, včetně výzkumu 

a aplikace výsledků do vývoje nového produktu. I v oblasti tradičních KKP se uplatňují efekty 
tzv. emerging industries, a proto je důležitým tématem k řešení inovativní využití pokročilých 
technologií v procesu návrhu i tvorby (včetně ICT). V oblasti uchovávání a konzervace kulturního 
dědictví je třeba věnovat speciální pozornost výzkumu životního cyklu materiálů a produktů z nich 
a materiálům určeným pro opravy památkově chráněných objektů. 

Klíčovou oblastí tradičních KKP zůstává výroba skla, keramiky a porcelánu a vývoj skla z hlediska 
bezpečnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí, pokročilé principy přípravy skel a robotizace 
jejich výrob s příznivým energetickým, ekologickým a kvalitativním dopadem (regenerace současných 
technologií a aplikace nových výrobních struktur) a povrchová úprava skla v souladu s požadavky 
obchodních trendů i legislativy (ochranné a antiadhesivní nátěry). Na tento proces navazuje vývoj 
integrace skla do finálních produktů (fixační trubice, teleskopické závěsné systémy) a hledání nových 
způsobů použití skel a sklářských výrobků s přesahem do stavebnictví a dalších výrob 
zpracovatelského průmyslu. Významnými tématy jsou i materiálový výzkum a hledání nových surovin 
a skla s významnými vlastnostmi pro hromadné i speciální použití a jejich originální objemové 
a povrchové zpracování. V oblasti výroby keramiky a porcelánu se zájem soustředí na vývoj 
barevných glazur a jejich vlastností a vývoj keramického granulátu.  

V oblasti textilní výroby jsou za stěžejní témata považována výroba a použití nanovláken 
a nanovlákenných struktur v textilu a aplikace nanočástic pro speciální efekty. Velkou pozornost je 
třeba věnovat vývoji dalších nových materiálů s širokým spektrem užití a nových vlastností, jako jsou 
kompozitní struktury s obsahem anorganických vláken, textilní výztuže, obecně inteligentní textilie. 
V této souvislosti je třeba věnovat pozornost vývoji použití optických vláken a materiálů s tvarovou 
pamětí pro technické výrobky, včetně textilních čidel a čidel vhodných pro použití v textiliích. 
I v tomto případě je pro rozvoj odvětví důležitá modifikace a rozvoj technologií pro zpracování 
nových materiálů, včetně ekologických aspektů při jejich uplatňování. 

V oblasti zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů by měla být rozvíjena a řešena technologie 
spojů materiálů na bázi dřeva, matematické simulace tuhosti konstrukcí ze dřeva, vývoj nových 
materiálů na bázi dřeva s vysokou odolností vůči biotickým činitelům a ohni. Nosným tématem je 
také problematika lepeného lamelového dřeva a jeho užití v architektuře dřevostaveb. 

V odvětví výroby hudebních nástrojů ze dřeva pak akustika a technická fyzika (výzkum zvukové kvality 
hudebních nástrojů a jejich vyrovnanosti). Pro všechny obory činnosti se dřevem je společné řešení 
ekologických aspektů zpracování dřeva a materiálů na bázi dřeva. 

Popis potřeb a jejich řešení se odvíjí také od oblasti nanotechnologií, které podniky v ČR úspěšně 
uplatňují a jsou konkurenceschopné na světové úrovni. V první řadě se jedná o využití technologií 
nanovlákna. Know-how spojené s tradicí textilní výroby dnes nalézá své uplatnění ve slibně se 
rozvíjející oblastí produkce nanovlákenných membrán a speciálních textilií pro funkční oblečení. 
Textilní výroba zaměřená na nanovlákna poskytuje také produkty pro širokou oblast průmyslových 
aplikací, např. filtrace. 
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7.1.6. Krajské RIS3 strategie – vybrané priority vybraných regionů 

Pro dva z krajů jako oblasti s nadprůměrně vysokou mírou nezaměstnanosti byla vybrána jako 

žádoucí rovněž vazba projektů VaV na chemický průmysl, specificky pro Karlovarský kraj navíc i obor 

gumárenství a plastikářství.  

7.1.1.11 Chemie a chemický průmysl – pouze pro Ústecký kraj a Karlovarský kraj 

Východiska: 
Chemický průmysl je třetím největším průmyslovým odvětvím České republiky. Jeho výrobky jsou 
surovinou pro další průmyslová odvětví a těžko bychom se bez nich obešli: nemohli bychom se umýt 
mýdlem, vyčistit si zuby zubní pastou nebo důkladně vyprat prádlo. Zvýšila by se rovněž cena 
potravin, protože bychom nemohli dosahovat vyšších výnosů v zemědělství chemickým hnojením 
a ochranou rostlin. Toto odvětví je náročné na kvalifikovanou pracovní sílu, dostatek nerostných 
surovin, vody a elektrické energie. Je proto soustředěno do několika oblastí v blízkosti svých zdrojů: 
zejména kolem řeky Labe od Hradce Králové po Ústí nad Labem. Druhá velká oblast se nachází 
na středním a dolním toku řeky Moravy. Pro zpracování ropy je důležitá blízkost ropovodů (Litvínov, 
Kralupy nad Vltavou). Chemický průmysl lze rozdělit na základní chemii, zpracování ropy 
(petrochemii), farmaceutický průmysl (výrobu léků), gumárenský průmysl s průmyslem plastů 
(plastikářstvím) a výrobu papíru. Největší podíl na celkových tržbách má výroba základních 
chemických látek (64 %). Kromě výroby základních organických i anorganických chemikálií – jako jsou 
benzen, kyselina sírová, hydroxid sodný nebo amoniak – zahrnuje chemický průmysl i produkci 
hnojiv, prostředků na ochranu rostlin, umělých textilních vláken, plastů, čisticích a mycích prostředků 
a nátěrových hmot. Na chemický průmysl jsou napojena další průmyslová odvětví, jako jsou výroba 
potravin, textilu, papíru nebo léčiv. 
 
Indikativní identifikace relevantních znalostních domén: 
• Pokročilé materiály 
• Nanotechnologie 
• Pokročilé výrobní technologie 
 

Karlovarský kraj: 
Podpora ekonomické specializace krajů, která je definovaná v oblasti chemie. Karbochemické 
produkty, které vznikají jako vedlejší produkt procesu zplyňování hnědého uhlí, a které jsou svým 
chemickým složením, ale i použitím jedinečné v rámci České republiky (hnědouhelný generátorový 
dehet, fenolový koncentrát, kapalný čpavek a kyselina sírová). Proto nachází využití v chemickém 
průmyslu v ČR a okolních zemích. 
 
Ústecký kraj: 
Exportní zaměření ekonomiky Ústeckého kraje vychází ze zdejší hospodářské specializace. Jednou 
z nejvýznamnějších součástí vývozu jsou produkty chemického průmyslu.  
Organická a anorganická chemie 

 paliva pro motorová vozidla; 

 polymerní materiály; 

 nové využití syntetických pryskyřic. 
NACE 20 – výroba chemických látek a přípravků, je vůbec nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím 
v Ústeckém kraji – jeho produktivita dosahuje zhruba dvojnásobku celkové průměru 
zpracovatelského průmyslu. 
 
Nejen v chemickém průmyslu identifikuje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje jako jeden ze 
zásadních problémů nedostatek kvalifikované pracovní síly, což souvisí i s absencí technicky 
zaměřené vysoké školy v regionu. Za žádoucí lze proto považovat realizaci takových VaV projektů, 
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které podnítí spolupráci zdejších podniků s VŠ a dalšími výzkumnými organizacemi z ostatních krajů 
ČR nebo spolupráci se zdejšími VŠ (a dalšími VO) a tím jejich užší sepjetí se zdejší průmyslovou praxí. 

7.1.1.12 Gumárenství a plastikářství – pouze pro Karlovarský kraj 

Východiska: 
Gumárenský a plastikářský průmysl v ČR dosáhl v posledních letech nebývalý vzestup a výrazně posílil 
své postavení v rámci zpracovatelského průmyslu. Zařadil se mezi nejúspěšnější sektory české 
ekonomiky, přičemž důvody tohoto boomu nutno hledat v jeho úzké vazbě na automobilový 
a elektrotechnický průmysl, obaly, stavebnictví aj. V objemu tržeb již překonal odvětví chemický 
a farmaceutický průmysl a lze usuzovat, že tento stav se udrží i v nejbližších letech. Ve shodě 
s odvětvovou klasifikací ekonomických činností, zahrnuje dva výrobkové obory – výrobu pryžových 
výrobků a výrobu zboží z plastů, které se dále dělí. V oboru pryžových výrobků je dominantní výroba 
pneumatik a vzdušnic (cca 66 % z celkových tržeb), dále hadice, těsnění, klínové řemeny aj. V oboru 
výroby zboží z plastu se vyrábí široký sortiment – desky, profily, fólie, obaly a plastové výrobky pro 
další zpracovatelská odvětví. 
 
Indikativní identifikace relevantních znalostních domén: 
• Pokročilé materiály 
• Nanotechnologie 
• Mikro a nanoelektronika 
• Pokročilé výrobní technologie 

Karlovarský kraj: 
Zpracování druhotných surovin – pokročilé technologie recyklace (např. sklo, guma, papír) a využití 
obnovitelných zdrojů energie (v kraji působí několik firem zabývajících recyklací druhotných surovin 
pro jejich další využití v průmyslu a stavebnictví, přičemž některé z těchto firem realizují VaVaI 
aktivity vlastními silami nebo ve spolupráci s vysokými školami). 

Část B. – Vybraná témata pro Automotive 

Projekty z oblasti automobilového průmyslu se mohou hlásit k následujícím aktuálním tématům, 
která jsou považována za prioritní v souladu s usnesením vlády ze dne 25. září 2017 č. 686 
o Memorandu o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice a Akčním plánu 
o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice „Český automobilový průmysl 2025“: 

1) E-mobilitní technologie / zelená mobilita – komponenty a řízení pohonů (elektromotory, 
výkonová elektronika, vyspělé algoritmy řízení pohonů, alternativní pohony) 

2) Infrastruktura a komunikace – integrace automatizovaných dopravních prostředků 
elektromobility a „zelené mobility“ do dopravního systému (legislativní prostředí, energetické 
zásobníky, interakce nabíjecích systémů vozu s energetickou sítí, garantované národní 
geografické a datové databáze, datové komunikační protokoly, sítě elektronických komunikací) 

3) Průmysl 4.0, Produkt 4.0 (logistické řetězce, řízené a optimalizace energetických toků ve 
vozidle, aditivní technologie - 3D tisků jsou velmi dobré předpoklady pro jeho rozvoj v ČR při 
výzkumném potenciálu, který v současnosti máme (infrastruktury VaV vybudované z OP VaVaI 
a na ně navazující vývojové aktivity) …) 

4) Vozidlo jako celek a možnosti jak snížit jeho negativní vliv na životní prostředí (materiály, 
hmotnost, aerodynamika, technologie výroby, snižování hmotnosti, pokrokové materiály, 
nanotechnologie, aerodynamika) 

5) Safety & Security (vozová a datová/komunikační bezpečnost, spolehlivost systémů) 



Zadávací dokumentace 4. veřejné soutěže v programu TRIO vyhlášené MPO 
Příloha I.5 

 

21/21 
 

6) Nekonvenční/inovativní vývojové postupy a metody s využitím simulací a systémů virtuální 
reality. 

7) Interakce rozhraní stroj vs. uživatel, stroj vs. účastník dopravního provozu (HMI simulátory 
situací, vztah člověk / stroj, HMI vnitřní / vnější, akustický / mechanický / tepelný uživatelský 
komfort) 

8) Uživatelská akceptace systémů a pravidel autonomní mobility („user experience“ testy) 

9) Software algoritmy (zpracování, plánování a vyhodnocení) a nástroje pro vývoj a testování. 

10) Senzorika a akční členy dopravních prostředků (technologie, datová fúze, řízení, plánování 
a kontrola, inteligentní senzorika – vnitřní, interaktivní, biosenzorika) 

11) Mobilita jako služba, prognostika v oblasti mobility. 

 


