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ÚVOD 

 
Předkládaný Implementační akční plán ČTPS –II byl zpracován v rámci projektu „Podpora 
aktivit ČTPS pro konkurenceschopnost strojírenství ČR č. 5.1 SPTP 02/027 – Spolupráce II. 
 
Tento dokument navazuje na aktualizaci Strategické výzkumné agendy ČTPS. ČTPS v průběhu 
řešení projektu „Rozvoj Technologické platformy Strojírenství č. 5.1 SPT 01/012 OPPI – 
Spolupráce“ zpracovala základní dokumenty pro oborová seskupení. V průběhu řešení došlo 
k transformaci některých oborových seskupení na odbornou technologickou platformu, která 
podrobněji konkretizuje náplň SVA a IAP (Strojírenská výrobní technika, Automobilní 
technika, Letecká technika, Energetické strojírenství). 
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KAPITOLA 1: PŘÍSPĚVEK PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ PRO KONKURENCE-

SCHOPNOST STROJÍRENSTVÍ 

 
V této kapitole jsou shrnuty závěry ze tří pilířů SVA, a to: 

 nové metody podnikání 

 síťování 

 využití ICT ve strojírenství 

 
Obr. 1 Znalostní Výrobní technika (zdroj: Engelbert Westkämper, workshop W1.3 Manufuture2013, Digital and Smart 
Factories) 

 
Průmyslové inženýrství (PI) zasahuje do mnoha etap vývoje a výroby průmyslových produktů, 
je to multidisciplinární obor. Trendy a směřování (PI) jsou následující: 

 předvýrobní etapy a vývoj 

 administrativa, služby a servis 

 tvorba pracoviště a nové požadavky na něj 

 větší specializace 

 virtualizace a simulační metody 
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V časopisu Úspěch [1] je k dispozici řada odborných článků z oblasti PI od roku 2006. 
 

NĚKTERÉ POJMY – STRUČNÉ VYSVĚTLENÍ 

PLM  řízení životního cyklu výrobku, pomáhá vyrovnat se s obchodními výzvami 
v následujících situacích: 

 globalizace 

 inovace 

 komplexnost produktu 

 udržitelnost 

 

LEAN MANUFACTURING štíhlá výroba jako směr zefektivňování s cílem zvýšení 
konkurenceschopnosti 

INTERNET OF THINGS svět, ve kterém fyzické předměty jsou dokonale integrovány do 
informační sítě, podrobně viz wikipedie/internet of things. 

EAM   Enterprise Asset Management 

HR  Human Resources 

MES  Manufacturing Execution Systems 

SRM   Supplier Relationship Management 

SCM  Supply Chain Management 

BI  Business Intelligence, komplex přístupů a aplikací informatiky 

ERP  Řízení podnikových zdrojů 

ECM  Řízení podnikového obsahu (vytváření, sběr, správa, zabezpečení, ukládání, 
likvidace, publikování atd.) 

EDI  Elektronická výměna dat 

RFID   Radio Frequency Identification 

CPM   Řízení podnikové výkonnosti 

CRM  Customer relationship management 

 

Distribuční modely cloud computingu: 

IaaS   Infrastructure as a Service (Infrastruktura jako služba: Zákazník si pronajímá 
hardware a infrastrukturu (bez aplikací, ale s OS apod.). Typickým příkladem 
kategorie IaaS jsou např. různá virtuální úložiště a webhosting.) 

PaaS  Platform as a Service (Platforma jako služba: Zákazník si pronajímá prostředky pro 
vývoj a údržbu vlastních aplikací. K dispozici jsou vývojové, ladicí a provozní 
prostředí.) 
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SaaS  Software as a Service (Software jako služba: Zákazník si pronajímá kompletní 
hosting vybraného softwaru. Poskytovatel pak zajišťuje vše potřebné pro chod 
tohoto softwaru. Např. firma T-Systems, která formou služby nabízí třeba 
produkty společnosti Software602 pro zpracování elektronických dokumentů či 
standardizovanou variantu ERP na bázi SAP pro výrobní segment TS Výroba.) 

 
Obr. 2: Digitální nástroje – přehled (zdroj: Booz & Company’s annual study of R&D 2013) 

Centrum ekonomických studií VŠEM a Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF 
vydávají každoročně „Ročenku konkurenceschopnosti ČR [2]. Relevanci k prezentované 
kapitole IAP má vždy kapitola Inovační výkonnost, a to v analytické části vývoj ICT, podniková 
informatika a trendy; ve statistické části potom přehledné datové tabulky. 

Jednou z oblastí, kterou se průmyslové inženýrství zabývá je pojem „digitální továrna“. Jedná 
se o systém, kdy se za pomoci elektroniky, ICT a simulace se maximálně využívají možnosti 
výrobních zařízení a reaguje se na potřeby zákazníků. Vývoj je v současné době realizován na 
mnoha evropských i světových pracovištích, výsledky jsou prezentovány na významných 
konferencích a veletrzích. Aplikace poznatků vede k vizi budoucího uspořádání podniků. Ve 
strategických dokumentech EU se objevují pojmy „SMART, VIRTUAL, DIGITAL FACTORIES“.  

Problematika síťování byla studována ve SVA, kde byly uvedeny výhody využívání zapojení do 
klastrů, oborových seskupení, odborných asociací atd. Rovněž ve strategických dokumentech 
MPO jsou připraveny projektové záměry na rozvoj spolupráce a transfer znalostí mezi 
podnikovým a akademickým sektorem a projektový záměr spolupráce mezi podniky (rozvoj a 
manažerské řízení klastrů a jiných kooperačních uskupení). 
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Rovněž oblast inovativních metod podnikání byla popsána v minulých dokumentech ČTPS. 
V ČR působí už 20 let Asociace inovačního podnikání, která sdružuje subjekty z průmyslu, 
VaV, VŠ. 

V průběhu činnosti bylo zpracováno mnoho metodických pomůcek, jsou připravovány 
odborné semináře, školení atd. 

Další organizací se vztahem k tématu této kapitoly je Česká společnost pro systémovou 
integraci (www.cssi.cz), která je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů 
v oblasti informačních systémů a ICT. Sdružuje uživatele a dodavatele služeb a produktů ICT, 
vydává časopis, pořádá semináře atd. 

 

ZDROJE INFORMACÍ 

[1] Časopis Úspěch -  produktivita a inovace v souvislostech, ISSN 1803-5183 

[2] Ročenky konkurenceschopnosti ČR – www.vsem.cz/konkurenceschopnost-cr.html  

[3] Leeder E.: Digitální fabrika, Plzeň, 2006. VV report k projektu MATEO, INTERREG IIIC 

[4] Digitálny Podnik – Spoluprácia pri inováciach CEIT, s.r.o., Žilina, SK 

[5] PLM journal, časopis divize Siemens PLM SW, www.siemens.cz/plm  

[6] IT – Kompetenz – Atlas NIEDERBAYERN, publikace IHK Passau 

[7] Neučíme, budujeme dovednosti – reference API 

[8] www.businessmodeldesign.be . Portál výukových, inovačních a kreativních her pro 
tvorbu strategií podnikání 

[9] Strategies for Innovative and Effective ICT Components and Systems Manufacturing in 
Europe – Final Report EC, 2013 

[10] www.kpmg.com/cz/cs/services . Poradenství v oblasti zvyšování prodejní efektivity 

[11] www.dmtm.com . Společnost pro poradenství v oblasti inovací, integrovaného 
výrobního managementu v průmyslu, službách a administraci. 

[12] www.iff.uni-stuttgart.de . Institut IFF se zaměřením na Digitale Fabrik, Smart Factory, 
Life-Cycle Management 

[13] www.academy.fraunhofer.de . Další vzdělávání „Lernfabrik“. 

[14] www.ipa.fraunhofer.de ; institut IPA, Školicí moduly pro plánování výroby, logistiku a 
management kvality 

[15] www.ptc.com . Firma, která nabízí řešení pro PLM a ECM. 

[16] www.delmia.com , SW pro integrovaná řešení výrobních procesů 

[17] www.siemens.com/sce , moduly pro Lernfabrik, řízení, fyzikální modely 

[18] www.nicve.salford.ac.uk . Centrum pro virtualizaci univerzity Salford 

[19] www.virtufacto.fr - firma zajišťující systémy virtuální reality, 3D orientované 
průmyslové systémy atd. 

[20] www.3dvia.com – 3D technologie v reálném čase 
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[21] www.simulia.com – reálné simulace Dassault Systems 

[22] Švejda P.: Inovační podnikání, publikace AIP, Praha 2007, ISBN 978-80-903153-6-5 

[23] Technology priorities for 2013 – výsledky dotazníku TECH TARGET 
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KAPITOLA 2: VYUŽÍVÁNÍ POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ 

Ve strategické výzkumné agendě ČTPS byly zpracovány pilíře pro pokročilé materiály a 
progresivní technologie. V průběhu studia jsme došli k závěru, že tyto dvě oblasti mají silnou 
vazbu, proto v této kapitole IAP jsou prezentovány společně. Cílevědomé využívání nových 
materiálů – a tím i mnohdy nových technologií – je zásadní cesta ke zvýšení 
konkurenceschopnosti. 

V rámci ČR se problematikou VaV nových materiálů zabývá mnoho vzdělávacích i 
výzkumných organizací. Zastřešující organizací je Česká společnost pro nové materiály a 
technologie (www.csnmt.cz). ČSNMT je členem Federace evropských materiálových 
společností (FEMS). Společnost pořádá každoročně řadu odborných akcí, vydává odborné 
publikace, rozvíjí mezinárodní spolupráci s evropskými odbornými společnostmi. 

V evropském kontextu působí EuMaT – European Technology Platform for Advanced 
Engineering Materials and Technologies (www.eumat.eu ). Tato platforma sdružuje výrobce, 
asociace, akademickou a VaV sféru. Má 7 pracovních podskupin, a to: 

 Modelling and Multiscale (modelování vlastností nových materiálů) 

 Materials for Energy (materiály pro klasickou i jadernou energetiku, materiály pro 
vysoké teploty, korozivzdorné materiály, skladování a transport el. energie, 
fotovoltaika) 

 Nanomateriály (multifunkční materiály pro senzory a aktuátory, polymerní 
nanokompozity, nanostrukturované povrchy, atd.) 

 Knowledge – based Structural and Functional Materials (kompozity kov-keramika, kovy 
s pamětí, piezomateriály, bioaktivní materiály, materiály pro adaptronické aplikace 
atd.) 

 Life cycle, Impact, Risk (neočekávané vnější efekty, použití, recyklace, udržitelnost 
vzhledem k životnímu prostředí) 

 Materials for Information and Communication Technologies (piezoelektrické materiály, 
metamateriály) 

 Biomateriály (skupina se v současné době tvoří) 

 

V rámci uvedených pracovních skupin jsou zveřejňovány uvolněné informace z VaV. 
K dispozici je Strategická výzkumná agenda (2. edice 2012). 

Další celosvětovou aktivitou ve vývoji a využití nových materiálů jsou tzv. „LIGHTWEIGHT“ 
iniciativy. Jedná se o využití obecně lehkých materiálů v konstrukcích dopravní techniky a 
výrobních strojů. Při FH Landshut vznikl Liechtbau – Cluster jako síť firem, výzkumných 
organizací a poskytovatelů služeb v interdisciplinární spolupráci. Širší působnost má bavorská 
iniciativa www.cluster-neuewerkstoffe.de . Vazbu na lehké konstrukce má European 
Composites Industry Association (EuCIA.eu). V USA vznikly dva instituty: National Network 
for Manufacturing Innovation (NNMI) a National Additive Manufacturing Innovation Institute 
(NAMII).  

http://www.csnmt.cz/
http://www.eumat.eu/
http://www.cluster-neuewerkstoffe.de/


Implementační akční plán Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s.  
Aktualizace prosinec 2013 

 

  
10 

V rámci centra pro automobilový výzkum (www.cargroup.org) vznikla tzv. „Coalition for 
Automotive Lighweight Materials“. 

TU Dresden založila „Institut für Leichtbau und Kunstofftechnik“ (www.tu-
dresden.de/mw/ilk) . 

Na TU Chemnitz a Fraunhoferově institutu IWU se vyvíjí lehké komponenty pro energeticky 
efektivní výrobní stroje. 

Ve světě probíhá řada konferencí s daným tématem, např.: 

 Global Automotive Lightweight Materials Detroit (www.global-automotive-
lightweight-materials.detroit-2013.com)  

 Transportation Weight loss diet conference 2013 
(www.TransportationWeightLossDiet.com) 

Existuje celá řada publikací, časopisů a webových serverů s tématem LIGHTWEIGHT (více viz 
reference k této kapitole). 

O efektivní výběr vhodných materiálů pro danou konstrukci se pokouší celá řada 
materiálových databází s různým zaměřením. Uvádíme některé: 

 Granta Material Intelligence (www.grantadesign.com)  

 Material ConneXion (www.materialconnexion.com) 

 Mat Web (www.matweb.com) 

 Prospector Materials Database (www.ides.com/prospector) 

 Mat Navi (NIMS Materials Database) (www.mits.nims.go.jp)  

 Springer Materials – The Landolt – Bornstein DTB (www.springermaterials.com) 

 ASM Materials Solution Database (www.asminternational.org) 

 NIST Standard Reference Data (www.nist.gov/srd/materials.cfm ) 

 

Pokročilé technologie můžeme dělit na dvě základní skupiny: 

 inovace, rozvíjení stávajících technologií 

 vznik nových v souvislosti s použitím nových materiálů a postupů 

 

K filozofii významu pokročilých technologií přednesl W. Brian Arthur přednášku, ze které 
uvádíme některé závěry: 

 špičkové technologie definuje jako technologie, které jsou vyspělé v tom smyslu, že 
některá jejich část je na samé hranici možného (v současnosti) 

 podléhají pozitivní zpětné vazbě (rostoucí návratnost) 

 nemohou být vytvořeny dobýváním informací z knih, časopisů. Vznikají na základě 
vytvoření základny pro „hluboké řemeslo“, hluboké odborné znalosti, na této 
základně pak vybudovat atmosféru podnikatelského ducha 

http://www.cargroup.org/
http://www.tu-dresden.de/mw/ilk
http://www.tu-dresden.de/mw/ilk
http://www.global-automotive-lightweight-materials.detroit-2013.com/
http://www.global-automotive-lightweight-materials.detroit-2013.com/
http://www.transportationweightlossdiet.com/
http://www.grantadesign.com/
http://www.materialconnexion.com/
http://www.matweb.com/
http://www.ides.com/prospector
http://www.mits.nims.go.jp/
http://www.springermaterials.com/
http://www.asminternational.org/
http://www.nist.gov/srd/materials.cfm
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V rámci tvorby SVA byly vypracovány dvě studie perspektivních technologií a to: 

 Laserové technologie. Je popsán současný stav, vývoj v blízké budoucnosti a jsou 
uvedena doporučená témata pro evropské projekty. 

 „Additive Manufacturing“. Tato studie uvádí historický přehled vývoje zmiňované 
technologie, přehled v současnosti využívaných technologií a možnosti a vize do 
budoucna. Součástí studie jsou popisy možností podpory tohoto oboru a významní 
výrobci a poskytovatelé aditivních technologií. 

 

Ústav strojírenské technologie VUT Brno řeší projekt s názvem OPUS – vzdělanostní síť 
k výrobním technologiím, cílem je posílení vztahů a spolupráce mezi institucemi terciárního 
vzdělávání, výzkumnými organizacemi a subjekty soukromého sektoru. V projektu je 
vytvořena databáze „Trojdílné technické, materiálové a technologické know-how 
(www.opus.fme.vutbr.cz) 

 
Obr. 3 (Zdroj: Max Lemke, Rolf Riemenschneider Manufuture 2013, Vilnius 2013) 

 

EVROPSKÉ INICIATIVY: 

 Future and Emerging Technologies (FET) – jsou definovány jako ambiciózní vizionářské 
iniciativy velkých rozměrů, které vycházejí z požadavků výzkumu. Jejich cílem je 
dosáhnout vědeckého průlomu v určitých slibných oblastech a poskytnout solidní základ 
pro budoucí technologické inovace a ekonomické využití v různých sektorech i ve 
prospěch společnosti obecně. Předpoklad je, že podpora bude fungovat min. 10 let 
s ročním rozpočtem až 100 mil. EUR na každou iniciativu (kombinované financování). 

http://www.opus.fme.vutbr.cz/
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 Key Enabling Technologies (KET) na globálním trhu klíčových technologií, který zahrnuje 
mikro a nanoelektroniku, pokročilé materiály, průmyslovou biotechnologii, fotoniku, 
nanotechnologie a pokročilé výrobní systémy, se předpokládá nárůst obratu o více než 
50%, nebo více než 8% HDP EU. Výzkumný ústav TNO je koordinátorem nového projektu 
„Multi-KETs Pilot Lines“ (www.mkpl.eu), který v pěti pracovních oblastech řeší aplikace 
KET v praxi. 

 Euro – Case (www.euro-case.org ). Evropské sdružení Aplikovaných věd, Technologií a 
Inženýrství. ČR zastupuje IA ČR. Mezi aktivity patří: 

o sociální dopad technologických změn 

o poradenství pro EC a další instituce 

o zvýšení veřejnosti o technické vědy 

o pomoc při vytváření kariérních možností 

o benchmarking národních aktivit 

 European Institute of Innovation and Technology (EIT) (www.eit.europa.eu). Konference, 
vzdělávání, výzkum, inovace, podnikání. 

 Brokerage Event (www.b2match.eu). Jedná se o platformu konferencí a setkávání 
odborníků z daných oblastí. Pro strojírenství je vhodná aktivita 
„Production/Material/Nano“ a „Traffic, Automotive, Space“. 

 Smart Specialization Platform (Platforma pro chytrou specializaci). Očekává se aktivita 
RIS3 (Regionální / národní výzkumné a inovační strategie pro chytré specializace). Více 
na http://s3plaztform.jrc.ec.europa.eu/past-events  

 Industry 4.0, čtvrtá průmyslová revoluce (www.plattform-i40.de). Iniciativa zahrnující 
poznatky tzv. čtvrté průmyslové revoluce. Vznikla spoluprací BITKOM, VDMA a ZVEI. Ke 
stažení je Doporučení pro vstup do projektu Industrie 4,0. Na projektu se podílí všechny 
významné podniky, výzkumné ústavy a vzdělávací instituce Německa. 

 

MIMOEVROPSKÉ INICIATIVY: 

 National Council For Advanced Manufacturing (USA) (www.nacfam.org). Výzkumné 
zprávy, vzdělávání, akce, projekty 

 Sandia National Laboratories (USA) (www.sandia.gov/mts/technologies/index.html). 
MST – Manufacturing Science and Technology – popis cca 30 technologií, stávající stav a 
výhled, vzdělávací program Advanced Technology Academy. 

 National Programme on Technology, Enhanced Learning (Indie) (www.nptel.iitm.ac.in). 
Kurzy moderních technologií, ke stažení. 

 National Photonic Initiative (USA) (www.lightourfuture.org). Aliance průmyslu, VŠ, vlády. 
Informační zdroje např. „Lighting the Path to a Competitive, Secure Future“ 

 World Manufacturing Forum (www.worldmanufacturingforum.org). Jedná se o 
každoroční setkávání zainteresovaných organizací. Akce je sponzorovaná IMS (Intelligent 
Manufacturing Systems). První fórum se konalo v r. 2011 pod názvem „Innovation in 
Global Manufacturing“, druhé fórum v r. 2012 s názvem „Smart Policies for Global 

http://www.mkpl.eu/
http://www.euro-case.org/
http://www.eit.europa.eu/
http://www.b2match.eu/
http://s3plaztform.jrc.ec.europa.eu/past-events
http://www.plattform-i40.de/
http://www.nacfam.org/
http://www.sandia.gov/mts/technologies/index.html
http://www.nptel.iitm.ac.in/
http://www.lightourfuture.org/
http://www.worldmanufacturingforum.org/
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Manufacturing Innovation“. Třetí fórum v r. 2013 se koná v USA. Zaměření „Global 
Prosperity through Intelligent manufacturing collaboration“. Na výše uvedené adrese lze 
získat vydávané publikace a prezentace. 

 
Obr. 4 Nanostructures for Zero Emission Future Transportation, Energy & Economy (Manufuture 2013, Vilnius 2013) 

 

 
Obr. 5 (zdroj. H. Flegel, Manufuture 2013, Vilnius 2013) 
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ZDROJE INFORMACÍ 

[1] The European Technology Platform for Advanced Engineering Materials and 
Technologies / EuMaT; Strategic Research Agenda, 2nd Edition - 2012 

[2] Technology and market perspective for future Value Added Materials, Final Report 
from Oxford Research AS, 2012 

[3] Mráz P., Talácko J.: Konstrukce strojů s kompozitními materiály, ČVUT Praha 2006, 
ISBN 80-01-03540-9 

[4] Wennberg D.: Light-Weighting Methodology in Rail Vehicle, ISBN 978-91-7501-002-1, 
Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm 

[5] Mallick P. K.: Materials, design and manufacturing for lightweight vehicles, 
Woodhead Publishing Limited, 2010 

[6] Materials for key enabling technologies. Publikace ESF 

[7] INFOSYS.com. Portál pro aktuální informace, trendy výroby 2013, podnikatelské a 
technologické trendy 

[8] www.ornl.gov/manufacturing. Institute Advanced Manufacturing Program a 
Manufacturing Demonstration Facility výzkumné organizace Oak Ridge National 
Laboratory (USA) 

[9] www.innolab-swiss.eu . Diseminační konference k aktivitám FoF 2020 

[10] www.industrialtechnologies2012.eu . Konference k vizím 2020 evropského výzkumu 
a průmyslu. 

[11] Hierarchal and Adaptive Smart Components for precision production systems 
application – projekt EU, www.harcoproject.eu.com 

[12] Development and application of a standardized methodology for the Prospective 
Sustainability assessment of Technologies – projekt EU. www.prosuite.org a 
www.pro-suite.eu  

[13] International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies, 
www.newtech2013.com  

 

http://www.ornl.gov/manufacturing
http://www.innolab-swiss.eu/
http://www.industrialtechnologies2012.eu/
http://www.harcoproject.eu.com/
http://www.prosuite.org/
http://www.pro-suite.eu/
http://www.newtech2013.com/
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KAPITOLA 3: AKTIVITY EVROPSKÝCH PLATFOREM A ASOCIACÍ S VAZBOU NA 

STROJÍRENSTVÍ  

ČTPS je aktivně zapojena do činností evropských strojírenských organizací a to hlavně: 

Platforma ManuFUTURE, která zajišťuje budoucnost konkurenceschopného a udržitelného 
strojírenství v Evropě. Vydává a aktualizuje strategické dokumenty. Organizuje činnost 
Národních a regionálních platforem (NRTP). Pořádá konference a workshopy -  
nejvýznamnější je každoroční konference pořádaná v zemi, která předsedá radě EU. Aktuálně 
se tato konference konala ve Vilniusu (LITVA) v říjnu 2013. Veškeré dokumenty z této 
konference jsou ke stažení na www.manufuture2013.eu.  

EFFRA – European Factories of the Future Research Association. Cílem asociace (ČTPS je 
členem) je maximalizovat realizaci výzkumu a vývoje z veřejných i soukromých zdrojů. EFFRA 
sdružuje průmyslové podniky, výzkumné organizace a investory, ovlivňuje náměty 
výzkumných priorit podporované z projektů EU. Vydává přehledy řešených a vyřešených 
projektů, roadmap, semináře, konference atd. Adresa: www.effra.eu  

SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency). Evropská 
asociace implementující aktivity PPP (Public Private Partnership). Mezi její hlavní cíle patří: 

 Redukce intenzity využívání fosilní energie 

 Pomocí cloudových aktivit vytvářet prostor pro konkurenceschopnost a udržitelnost 

 Modernizace průmyslu v Evropě 

 Přinášet benefity pro evropskou ekonomiku 

Podrobné informace o členství, vydávaných publikacích, novinkách atd. lze najít na 
www.spire2030.eu  

 Alliance for a competitive European Industry (ACEI). Sdružuje 11 hlavních evropských 
asociací průmyslového sektoru. Reprezentuje 6000 velkých podniků a 1,7 mil. SMEs, 
celkem 23 mil. zaměstnanců. Vazbu na strojírenství mají zejména: 

 ACEA The European Car Manufacturers Association, www.acea.be 

 EUROFER European Confederation of iron and steel Industries, www.eurofer.org 

 EUROMETAUX European Association of Metals, www.eurometaux.org 

 ORGALIME The European engineering industries Association, www.orgalime.org 

 BUSINESSEUROPE – The Confederation of European Business, 
www.businesseurope.eu 

 EFFIZIENZ FABRIK. Společná iniciativa BMBF a VDMA (Bundesministerium für Bildung 
and Forschung a Verband Deutscher Maschinen und Anlagebau). Jedná se o podporu 
výzkumu pro efektivnější zdroje výrobních technologií. Celkem je podpořeno 31 
projektů (200 partnerů). Podrobné popisy všech projektů jsou k dispozici na 
www.effizienzfabrik.de  

http://www.manufuture2013.eu/
http://www.effra.eu/
http://www.spire2030.eu/
http://www.acea.be/
http://www.eurofer.org/
http://www.eurometaux.org/
http://www.orgalime.org/
http://www.businesseurope.eu/
http://www.effizienzfabrik.de/
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 CIRP – The international academy for production engineering. Sdružuje 600 členů 
z průmyslu a akademické sféry z 50 zemí. V rámci akademie pracují STI (Scientific 
Technical Comities) v 10 technologických oblastech, CWG (Collaborative Working 
Groups) atd. Publikuje 2x ročně CIRP Annals a 4x ročně CIRP Journal of Manufacturing 
Science and Technology, nově byla vydána „Encyclopedia of Production Engineering“. 
Informace na www.cirp.net 

 
Obr. 6. (zdroj: Engelbert Westkämper, Towards the Re-Industrialization of Europe ,A Concept for Manufacturing for 2030) 

 

 
Obr.7: ETP Manufuture (zdroj: Engelbert Westkämper, Towards the Re-Industrialization of Europe ,A Concept for 
Manufacturing for 2030) 

http://www.cirp.net/
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Obr. 8: „Chytrá výroba“ a cyber-physical system (zdroj: Engelbert Westkämper, Towards the Re-Industrialization of Europe 
,A Concept for Manufacturing for 2030) 

 

 
Obr. 9: (zdroj: Rui Tocha, Manufuture 2011, Wroclaw 2011)  

 

ZDROJE INFORMACÍ: 

[1] EFFRA Draft Roadmap: Factories of the Future 2020 

[2] Developing Technologies for Factories of the Future (Overview of FP-7 funded project 
under the first call 

[3] Prezentace z konference MANUFUTURE 2013 ve Vilniusu (Litva) na 
www.manufuture2013.eu  

http://www.manufuture2013.eu/
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KAPITOLA 4: TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Jednou z důležitých činností ČTPS je podpora a propagace technického vzdělávání (hlavně 
strojírenských oborů) na všech úrovních tohoto typu vzdělávání. ČTPS je zapojena do 
následujících projektů: 

 OPvK UNIPRANET – Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí (2011-
2014) 

 OPvK POPULÁR– Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství (2012-2014) 

 

V EU byl řešen projekt GEM (Global Education in Manufacturing), který podrobně zkoumal 
potřeby praxe. Závěrem bylo vytvoření nového programu obsahujícího jak výrobní 
technologie, tak oblast podnikání „Master Degree in Manufacturing Strategy“. 

V květnu 2013 proběhla již 3. konference s tématem „Learning Factories“, která se věnuje 
otázkám zavedení moderních trendů do výuky. Hlavní pořadatelé jsou Fraunhofer IWU, IWB 
a TU Mnichov. ČTPS má k dispozici prezentace přednášek. 

V USA existuje aktivita ATE (Advanced technological education centers) podporovaná NSF. 
Podrobný program je k dispozici na www.nsf.gov/ate, nebo www.atecenters.org, nebo 
www.atecentersimpact.org. 

Některá centra mají následující aktivity: 

 Automotive Manufacturing Education 

 Advanced Automotive Technology 

 Advanced Technological Education 

 Rapid Technologies 

 Next Generation Manufacturing 

 Optics and Photonic Education 

Tato iniciativa by mohla být využita pro obdobný systém v ČR, hlavně kolem vznikajících 
center VaVpI. 

Problematika přípravy technicky vzdělaných pracovníků se zabývá např. Social Affairs  
Department, sdružení Businesseurope. Vydal dva dokumenty, a to: 

 Plugging the skills gap – the clock is ticking 

 Creating opportunities for youth 

 Educate for Employment 

 Moving Youth into Employment 

V delším časovém horizontu se uvedenou problematikou zabývá prof. Marco Taisch 
z Politechnico Milano. Na konferenci MANUFACTURE 2013 ve Vilniusu přednesl svůj pohled 
na rozvoj technického vzdělávání. V prezentaci se objevují termíny jako „Krize talentů ve 
strojírenství“, „Talent GAP in Manufacturing“, „Dovednosti versus věk“ s náměty na řešení. 

http://www.nsf.gov/ate
http://www.atecenters.org/
http://www.atecentersimpact.org/
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Obr. 10:  (zdroj: Engelbert Westkämper, Towards the Re-Industrialization of Europe ,A Concept for Manufacturing for 2030) 

 

 

 
Obr. 12: Model kompetenci v pokročilé výrobě (Zdroj: A National Strategic Plan For Advanced Manufacturing, Executive 
Office of the President, National Science and Technology Council, USA 2012) 
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Obr. 13: Model „Inženýr zítřka“ (Zdroj:Marco Taisch, Manufuture 2013, Vilnius 2013) 

 

ZDROJE INFORMACÍ: 

[1] EUROSCIENCE.ORG – Evropská asociace sdružující pracovníky ve výzkumu, učitele, 
studenty. Cílem aktivit je prosazovat vědu a výzkum ve prospěch společnosti 

[2] 2nd Conference on Learning Factories, Wienna University of Technology, May 10th, 
2012 

[3] Plugging the Skill Gap, publikace BUSINESSEUROPE.EU 

[4] Creating opportunities for Youth, publikace BUSINESSEUROPE.EU 

[5] Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes, Position 
Paper Business Europe 

[6] Universitäre Lehre in der Produktentwicklung Studie WiGeP - Berlin 

[7] IPRO project course, team – based learning environment (interdisciplinarity) 

[8] www.technamabudoucnost.cz (portál na podporu technického vzdělávání) 

[9] Assoknowledge – Italian Association of Knowledge and Education. 
www.assoknowledge.org  

[10] Kapitola 6 – Increasingly dependent on highly skilled workers; publikace The future of 
manufacturing: A new era of opportunity and challenge for the UK  

 

http://www.technamabudoucnost.cz/
http://www.assoknowledge.org/
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KAPITOLA 5: VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ POTENCIÁL V ČR, EU A VE SVĚTĚ 

AIP ČR vydává každoročně aktualizovanou databázi „Technologický profil ČR“. V této databázi 
lze nalézt odkazy na firmy v daném oboru, sféru výzkumu a vývoje, asociace, aspekty 
inovačního prostředí a procesů v ČR. Dále jsou uvedeny informace o mezinárodní spolupráci 
ve výzkumu a vývoji. Databáze je k dispozici na CD ROM, nebo na www.techprofil.cz . 

Podrobnější informace o projektech center excelence a regionálních výzkumných centrech 
s vazbou na strojírenství: 

 

CEITEC  středoevropský technologický institut. Pro strojírenství mají následující 
aplikační potenciál v podobě výzkumných programů: 

- pokročilé nano a mikrotechnologie 

- pokročilé materiály  

web: www.ceitec.cz  
 

ELI  Extreme Light Infrastructure. Unikátní laserové centrum, provádí základní 
výzkum i aplikace. 

web: www.eli-beams.eu/cz 

 

IT4 
Innovations 

-superpočítačové služby, rozvoj informační společnosti, vývoj vestavných 
systémů, inovativní medicína a nanotechnologie. 
web – www.it4i.cz 

 
 

NTIS nové technologie pro informační společnost, kybernetické systémy, 
informační technologie, heterogenní materiály, tenkovrstvé materiály, 
matematické modely.  

web: www.ntis.zcu.cz 
 

SUSEN posílení výzkumné infrastruktury v energetice se zaměřením na jadernou 
energetiku.  

web: www.susen2020.cz 
 

CVUM centrum vozidel udržitelné mobility, 4 hlavní výzkumné programy, a to: 

- elektrické pohony 

- inovace spalovacích motorů 

- pohonná ústrojí s akumulací energie 

- využití mechatroniky pro budoucí vozidla 

web: www.cvum.eu 

 

http://www.techprofil.cz/
http://www.ceitec.cz/
http://www.eli-beams.eu/cz
http://www.it4i.cz/
http://www.ntis.zcu.cz/
http://www.susen2020.cz/
http://www.cvum.eu/
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CXI Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Dva 
výzkumné programy: 

- materiálový výzkum 

- konkurenceschopné strojírenství 

web: www.cxi.tul.cz 
 

CENTEM Centrum nových materiálů a technologií. Základní výzkumné programy: 

- morfologie a povrchové textury 

- polymerní materiály 

- laserové technologie 

- polymerní kompozity 

- materiály pro PV, fotoniku a mikrosystémy 

web: www.ntc.zcu.cz/odbory/CENTEM 
 

CENTRUM 
MATERIÁLOVÉ
HO VÝZKUMU 
NA FCH VUT V 
BRNĚ  

náplň aktivit centra tvoří dva výzkumné programy, a to: 

- anorganické materiály 

- pokročilé organické materiály a biomateriály 

web: www.material-research.cz 
 

ENET Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie 

web: www.enet.vsb.cz 
 

VEC Výzkumné energetické centrum – výzkum a vývoj v oblasti efektivní 
energetiky a racionálního hospodaření s energií včetně ochrany životního 
prostředí 

web: www.vec.vsb.cz 

 

NETME Centrum nových technologií pro strojírenství. 

Divize: 

- energetika, procesy, ekologie 

- letecká a automobilová technika 

- mechatronika 

- virtuální navrhování a zkušebnictví 

- progresivní kovové materiály 

web: www.netme.cz 
 

http://www.cxi.tul.cz/
http://www.ntc.zcu.cz/odbory/CENTEM
http://www.material-research.cz/
http://www.enet.vsb.cz/
http://www.vec.vsb.cz/
http://www.netme.cz/
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HILASE Nové lasery pro průmysl a výzkum. Realizují se 3 výzkumné programy 
s cílem výzkumu a vývoje laserů s vyššími technickými parametry a 
s aplikačním potenciálem pro mikroobrábění, testování odolnosti 
optických materiálů, řezání, svařování atd. 

web: www.hilase.cz 
 

RCPTM Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů. Jsou ustavena 
následující výzkumná oddělení: 

- nanokrystalické oxidy kovů 

- uhlíkové nanostruktury, biomolekuly a simulace 

- biologicky aktivní komplexy a molekulární magnety 

- optické a fotonické technologie 

- kovové materiály 

- nanotechnologie v analytické chemii 

web: www.rcptm.com 

 

RICE Regionální inovační centrum elektrotechniky. Realizují se 4 dílčí 
výzkumné aktivity: 

- nové koncepce pohonů 

- materiálový výzkum 

- energetika a průmyslové systémy 

- diagnostika a zkušebnictví 

web: www.rice.zcu.cz 

 

RMTVC Regionální materiálově technologické výzkumné centrum. Realizace 
celkem 6 výzkumných programů v oblastech nových materiálů, 
práškových technologií, nových zdrojů pevnosti a houževnatosti 
materiálů, nanostrukturních materiálů a experimentálního ověřování. 

web: www.fmmi.vsb.cz/rmtvc 
 

RTI Regionální technologický institut. Realizuje 4 výzkumné programy: 

- moderní konstrukce vozidel včetně pohonů 

- výrobní stroje (modernizace) 

- tvářecí technologie 

- technologie obrábění 

web: www.rti.zcu.cz 
 

http://www.hilase.cz/
http://www.rcptm.com/
http://www.rice.zcu.cz/
http://www.fmmi.vsb.cz/rmtvc
http://www.rti.zcu.cz/
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CVVOZE Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie – realizuje 3 
základní výzkumné programy: 

- optimalizace a řízení elektromechanické přeměny energie 

- chemické a fotovoltaické zdroje v soustavách s ekologickými 
energetickými zdroji 

web: www.cvvoze.cz 
 

CDV PLUS Dopravní VaV centrum – realizuje následující výzkumné programy: 

- hloubková analýza dopravních nehod 

- humánní synergie v dopravě 

- bezpečnost silničního provozu 

- dopravní infrastruktura 

- doprava a životní prostředí 

web: www.cdvplus.cz 
 

ZMMC Západočeské materiálově metalurgické centrum- realizuje dva základní 
výzkumné programy: 

- termomechanické zpracování moderních ocelí 

- kovové materiály pro speciální aplikace 

web: www.zmmc.cz 
 

 
Dalším zdrojem výsledků výzkumu a vývoje v ČR jsou „Centra kompetence“, která jsou 
financována z prostředků TAČR. V současné době je podpořeno celkem 22 projektů v 1. 
veřejné soutěži (z toho v oblasti strojírenství 17). Vyhodnocuje se druhá veřejná soutěž. 
Veškeré informace jsou umístěny na webu Technologické agentury ČR www.tacr.cz. 

Komplexní přehled o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků poskytuje 
„Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“ www.isvav.cz. 
 
Přehled o některých významných výzkumných organizacích mimo ČR: 

název stát WEB 

FRAUNHOFER INSTITUTE Německo www.fraunhofer.de  

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND 
TECHNOLOGY 

USA www.nist.gov  

FÜRSCHUNGSZENTRUM FÜR LUFT UND RAUMFAHRT Německo www.dlr.de  

TNO Holandsko www.tno.nl  

VTT Finsko www.vtt.fi  

BATELLE USA www.battele.org  

http://www.cvvoze.cz/
http://www.cdvplus.cz/
http://www.zmmc.cz/
http://www.tacr.cz/
http://www.isvav.cz/
http://www.fraunhofer.de/
http://www.nist.gov/
http://www.dlr.de/
http://www.tno.nl/
http://www.vtt.fi/
http://www.battele.org/


Implementační akční plán Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s.  
Aktualizace prosinec 2013 
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SIRRIS Belgie www.sirris.be  

FORSCHUNGSZENTRUM  JÜLICH Německo www.fz-jeulich.de  

SINTEF Norsko www.sintef.no  

CNRS Francie www.cnrs.fr  

SCIENCE AND TECHNOLOGY FACILITIES COUNCIL UK www.stfc.ac.uk  

 

http://www.sirris.be/
http://www.fz-jeulich.de/
http://www.sintef.no/
http://www.cnrs.fr/
http://www.stfc.ac.uk/


KAPITOLA 6: PRIORITY VÝZKUMU A INOVACÍ (FOF 2020 ROADMAP) 

 

6.1 POKROČILÉ VÝROBNÍ PROCESY 

 
Výroba na zakázku (orientace na potřeby zákazníka).  
Je to klíčový faktor pro výrobu s velkou přidanou hodnotou. Cílem je poskytovat 
konkurenceschopné výrobky a služby. Tato výroba bude vyžadovat flexibilní výrobní zařízení, 
včetně propojení potřebných dat pro nastavování strojů a výrobních zařízení pro různé varianty 
výrobků. 

Automatizace výroby kompozitů a výrobků z nich.  
Kompozity dosud nedosáhly plného využití jejich potenciálu. Jsou očekávány nové výrobní 
metody (snížení nákladů), nové vlastnosti, nové materiály a matrice. Řešení inovativních metod 
bude vyžadovat vyšší stupně automatizace, adaptivní řídicí systémy a adekvátní systémy 
zajišťování kvality. 

Výrobní procesy v oblastech obnovitelných surovin, biomateriálů a buněčných struktur.  
Příští generace materiálů bude využívat přírodní obnovitelné zdroje (menší závislost na 
neobnovitelných materiálech – např. fosilní uhlík). Očekává se příspěvek ke zlepšení životního 
prostředí, do popředí se dostává biologická odbouratelnost. Pro tyto materiály bude nutné 
vyvinout inteligentní výrobní procesy a to jak pro jejich výrobu, tak pro konstrukční řešení včetně 
diagnostiky jejich chování. 

Výrobní procesy efektivně využívající materiálové zdroje.  
S rostoucím nedostatkem surovin je výzvou vyrábět více s použitím méně zdrojů. Výzkum by se 
měl ubírat hledáním procesů s vyšší účinností materiálů, využívání vhodných náhradních 
materiálů. Jde o koncepty tzv. „near-net-shape“, získání energie a materiálů z rekuperace, 
recyklovatelnost, proaktivní diagnostiky atd. 

Výroba podpořená mikro a nanotechnologiemi.  
Nasazení prvků mikro a nanotechnologií přináší nové požadavky na měřicí a řídicí systémy. Je 
třeba vyvinout nové metody měření, kalibrace přístrojového vybavení, referenční vzorky. Je nutné 
definovat společný slovník pro jednoznačné určení nových pojmů. 

Technologie spojování pro pokročilé materiály.  
Nové metody spojování materiálů od inovací klasických metod až po výzkum zcela nových metod 
– podrobně viz Strategická výzkumná agenda nově vzniklé JOIN SUB – platform. 

Velkokapacitní výroba v mikro a nano rozměrech. 
Výroba větších množství vysoce integrovaných mikro 3D výrobků vyžaduje rozvoj konvenčních i 
úplně nových výrobních postupů a technologií. Jedná se o nové nástroje, montáž včetně metod 
spojování, zajištění spolehlivosti atd. Očekává se vývoj integrovaných výrobních linek, které 
propojí nano-mikro-mezo-makro rozsahy výroby. Příkladem může být technologie „DESKTOP 
MANUFACTURING“. 

Získávání nové funkčnosti vhodnými úpravami povrchu.  
Jedná se o metody povrchového inženýrství, kdy vhodnou úpravou povrchu získáme novou 
funkčnost (snížení tření, opotřebení, odolnost proti korozi, vestavěné indikátory, adaptronické 
schopnosti, antibakteriální účinky, samoopravitelnost atd.). Pro tyto účely se rozvíjí hlavně 
laserové technologie, „Additive manufacturing“ atd. 
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Výroba pružných struktur.  

Polymery a textil jsou materiály, které mají velkou perspektivu v evropském výrobním sektoru. Je 
však nutné inovovat tato odvětví do sfér:  

 pružná elektronika 

 nové textilie pro lékařské, bezpečnostní i módní využití (vestavěná elektronika) 

To vyžaduje tzv. „sheet to sheet“ a „roll to roll“ technologie – fotolitografie, plazma VHF – PECVD, 
Microwave, CVD, „ultrasonic nozzles“ atd.  

Životní cyklus výrobků z pokročilých materiálů.  
Moderní „high-tech“ výrobky obsahují mnoho „pokročilých materiálů (kompozity, kovy vzácných 
zemin, nanomateriály, biomateriály atd.). Očekává se zaměření výzkumu a vývoje do systémových 
řešení návrhu, údržby, opětovného využití recyklace. Rovněž je jedná o vývoj technologií pro 
efektivní třídění použitých materiálů. V oblasti podnikání vytvořit nové obchodní modely, které 
zvažují různou životnost. 

Multifunkční výrobní procesy.  
Integrace nekonvenčních technologií do výrobních procesů by měla přinést snížení výrobních časů 
a zvýšení kvality. Rovněž se očekává minimalizace spotřeby surovin a energie. Jedná se o 
následující technologie: laser, vodní paprsek, elektroeroze, ultrazvuk atd. 

Nové přístroje k dodavatelským řetězcům pro inovativní výrobky.  
Dodavatelské řetězce v éře globalizace a integrovaných nabídek výrobků se službami budou 
vyžadovat nové přístupy s využitím klastrových iniciativ na všech úrovních (svět, stát, region). 
Výrobky s krátkým životním cyklem potřebují nové provozní strategie, pochopení „End-of Life“ 
fáze. Cílem vývoje je nalezení optimálního dodavatelského řetězce pro jakoukoli zakázku. 

Integrace a automatizace průmyslových heterogenních (různorodých) procesů.  
Výroba integrovaných a zákaznicky orientovaných 3D mikro-produktů vyžaduje vysoce 
automatizované výrobní systémy a implementaci nových strategií řízení. 

Továrny pro mini – mikro výrobu.  
Ekonomická a udržitelná výroba 3D minu – mikro výrobků vyžaduje vývoj miniaturizovaných 
výrobních zařízení. Cílem je vhodná kombinace různých technologií (přeprava mikrodílů, 
soudržnost systému v různých fázích výroby, integrace různých typů strojů). Prezentace o 
aktuálním stavu znalostí v této oblasti byla přednesena na konferenci MANUFUTURE 2011 – prof. 
Reijo Tuokko z Tampere University of Technology. 
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6.2 ADAPTIVNÍ A INTELIGENTNÍ VÝROBNÍ SYSTÉMY 

 
Soubor výzkumných priorit se zaměřuje na inovativní výrobní zařízení se začleněním poznatků 
mechatroniky, adaptroniky, řídicích a monitorovacích systémů. 

Flexibilní a rekonfigurovatelné stroje a roboty.  
Očekává se vývoj inovativních nástrojů ICT pro podporu rekonfigurovatelných strojů a robotů. 
Základní charakteristiky RMS jsou následující: 

 kustomizace (pružnost limitovaná na určitou skupinu součástí) 

 škálovatelnost (návrh na změnu kapacity) 

 konvertibilita (návrh změny funkčnosti) 

 modularita 

 integrovatelnost (síť mezi stroji) 

Podrobněji viz časopis ProIn č. 1 a2, 2013 autoři Gregor, Haluška, Malega 

 
Vestavěné kognitivní funkce do strojů a robotů.  
Tyto funkce (poznávání, vnímání) umožní adekvátní reakce výrobních systémů, včetně robotiky, 
na měnicí se okolní prostředí. Jedná se o pokročilejší snímání potřebných veličin a následné využití 
hodnot pro dokonalejší řízení vlastního systému, ale i pro spolupráci s dalšími objekty. 

HMI – rozhraní člověk – stroj.  
Pokročilé 3D vnímání a využití prvků spolupráce vede k efektivnějšímu výrobnímu prostředí Cílem 
je dynamický proces „člověk – robot – systém“, který za pomoci inteligentních poznávacích prvků 
a vhodné řídicí strategie změní spolupráci člověka a stroje. Předpokládané vyvinuté metody 
budou řešit jak technické, tak normativní výzvy. Zvažuje se ergonomie (lidské faktory), grafické 
uživatelské rozhraní, hlasově uživatelské rozhraní atd. 

Adaptivní procesy automatizace a řízení.  
Inteligentní „plulg – and – play“ systémy s výbavou senzorů a aktuátorů integrovaných do řídicích 
systémů včetně aktivních kompenzačních funkcí pro reakci na změnu okolí. Očekává se 
optimalizace výrobních systémů z hlediska autonomie, spolehlivosti a účinnosti po celou dobu 
jejich životního cyklu. 

Výrobní informační systémy pro inteligentní továrny.  
Současné MES (Manufacturing Execution Systems) jsou statické a nepřizpůsobují se dostatečně 
k potřebně dynamice výrobních systémů. Bude třeba soustředit vývoj budoucích systémů na 
neustálou optimalizaci kvality a využití prostředků. Část znalostí z automatizační úrovně by měla 
být využita pro MES. Nová generace bude splňovat následující podmínky. 

 využívat získaných zkušeností 

 realizovat změny v uspořádání 

 mít vhodné řízení a ICT architekturu pro podporu těchto funkcí 
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Monitorování.  
V rámci výrobních procesů, které přináší velkou přidanou hodnotu, je nezbytné sledovat aktuální 
stav jednotlivých komponent i celých strojů průběžně v reálném čase. Získaná data potom 
využívat pro zásadní rozhodnutí o reakcích při změně chování dané součásti nebo systému. Využití 
vyvinutých systémů by mělo zajistit potřebný výkon a kvalitu výrobků i výrobních systémů. 

Mechatronika pro zajištění vysokého výkonu a zároveň optimálního využití energií výrobních 
zařízení.  
Vědní obor Mechatronika jako kombinace strojního inženýrství, elektrotechniky a inteligentního 
řízení bude neustále zdrojem inovací v oblasti mnoha strojírenských oborů. 

 

6.3 DIGITÁLNÍ, VIRTUÁLNÍ TOVÁRNY (ÚČINNĚJI VYUŽÍVAJÍ ZDROJE) 

 
Výzkumné priority se soustřeďují na návrh nových továren, sběr dat, management, plánování akcí 
v reálném čase po střednědobé a dlouhodobé optimalizační procesy. 

Integrované modely pro nové výrobní systémy. 
Budoucí továrny budou potřebovat daleko větší uplatnění ICT metod v praxi. Jsou to například:  

 víceúrovňové přístupy k důležitým funkcím 

 agregace dat pro rozhodování 

 sběr dat v reálném čase ze všech potřebných zdrojů 

 využití IoT (Internet of Things) 

Inteligentní systémy údržby pro zvýšení spolehlivosti výrobních systémů. 
Do této kategorie výzkumu a vývoje patří zejména 

 predikce stavu zařízení 

 RUL (Remaining Useful Life) zbytková životnost 

 samoučící schopnosti zařízení 

 vývoj referenčních modelů predikce stavu 

 rozvíjet možnosti automatizované údržby 

Integrovaný výkonný výpočetní systém v managementu životního cyklu továrny. 
Opět jde o využívání výkonných ICT nástrojů (paralelní a distribuované výpočty k řešení simulací, 
analytika a prognózování z velkých datových souborů, data od obchodních partnerů). Pro tyto 
aktivity se nabízí cloudové metody, hlavně pro malé a střední podniky, které nemají dostatek 
prostředků na vysoce výkonné výpočetní infrastruktury. 

Energetický monitoring. 
Úspory energií ve výrobní sféře budou v budoucnu stále významným tématem výzkumu a vývoje. 
Oblastí možných úspor energie lze najít na různých stupních: 

 součásti 

 stroje (pohony) 

 procesy výroby (úsporné technologie) 

 procesy řízení energie v celém závodě 

 monitorování a realizace udržitelných aspektů výroby 
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Rovněž bude nutné využití cloudových aplikací pro monitoring spotřeby energie, případně její 
regulaci. 

Víceúrovňová simulace a analýzy pro zlepšování kvality a zajištění včasného plnění zakázek. 
Distribuované simulační systémy dovolují řešit lokální optimalizační problémy. Pro větší 
komplexnost bude nutné vyvinout integrované víceúrovňové simulační metody. Kontinuální sběr 
dat v reálném čase s využitím „IoT“ ve spojení s vhodnými nástroji progresivních simulačních 
metod umožní získat informace o odchylkách mezi očekávanými a skutečnými výsledky a umožní 
je korigovat. 

Služby pro průběžné hodnocení a zmírňování výrobních rizik. 
Obecně se vytváří tlak na identifikaci a hlavně odstranění nebo alespoň zmírňování rizik 
vznikajících při výrobě a provozu zařízení nebo vlivem přírodních katastrof. Očekává se vývoj 
systémů, které omezí rizika, hlavně na bázi ICT metod. Půjde o nové přístupy k modelování 
primárních a sekundárních faktorů rizik (rychlé analýza s využitím tzv. „in-memory“ technologie 
pro „on-the-fly“ průběžné detekování. Rovněž nástroje pro modelování „Key Risk Indicators“ 
(klíčové indikátory rizika) a jejich zapojení do stávajících systémů může být výstupem výzkumu a 
vývoje. 

Iniciace nových výrobních zařízení. 
Pro dosažení konkurenceschopnosti v globálním měřítku je nutné vyvíjet nová výrobní zařízení 
s efektivním dopadem na trh a požadavky zákazníků. To vyžaduje vytvoření a realizaci 
konzistentního modelu výrobních zdrojů, který musí obsahovat následující prvky: 

a) výrobní tok (production flow) IT architektury, struktury řízení, popis chování, oprávněné 
operativní zásahy, geometrická nebo funkční omezení 

b) správu dynamiky systémů, podpor a údržby a uvažování konce životnosti zařízení (EOL) 

Pro tyto úkoly se nabízí „High-performance computing“ v cloudu, a to jak pro velké, tak pro malé 
a střední podniky. 

Další priority v této kapitola heslovitě (všechny patří do oblasti průmyslového inženýrství). 

 využití tzv. „Mobility suite“ (App Store) pro řízení chodu továrny 

 nové integrované systémy řízení kvality 

 nové simulační modely pro interakci stroj – proces 

 nové modelovací metody (vizualizace, znalostní báze, optimalizační algoritmy atd.) 

 návrh a řízení výrobních strategií (prognostické nástroje) 

 integrace elektrických, elektronických, mechanických, fyzikálních a softwarových 
domén 

 re-use, re-manufacture, recycle materials; zavádí se nový pojem „de-manufacturing“ 
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6.4 SPOLUPRÁCE PODNIKŮ, „MOBILE ENTERPRISES.“  

 
Jedná se o další rozšíření síťování v novém paradigmatu rozšířené spolupráce, tzv. OEM (Original 
Equipment Manufacturer), prodávání „produktu jako služby“. K zajištění těchto aktivit bude nutné 
využívat inovativní ICT: 

 podpora bezpečné výměny dat pro spolupráci v konstrukci, službách, výrobě, 
v dodavatelských řetězcích mezi více zúčastněnými stranami 

 vizualizace procesů 

 zvládání dynamicky se měnící objednávky a požadavky zákazníků i dodavatelů 

 zaměření na „End-of-Life“ služby 

 vytvoření nového systému „Cloud-based Manufacturing Business Web“ pro spolupráci 
v dodavatelské síti 

 vybudování systému „Complex Event Processing“ (CEP) 

 vyvinout bezpečnostní modely pro ochranu práv duševního vlastnictví tzv. DRM (Digital 
Rights Management) 

 zavedení „Multi-Enterprise Role-Based Access Control” (m RBAC) ve výrobních podnicích; 
opět bezpečnost cloudových aplikací v celém procesu 

 
 

6.5 VÝROBA S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR  

 posílení role lidského faktoru, sociálněekonomické aspekty 

 zatraktivnění výroby, vývoj metodik pro hry, demonstrátory. Působení na všechny typy 
škol a vzdělávacích institucí, inovativní technologie pro vzdělávání, kreativita, e-learning 
metody a nástroje pro přizpůsobení pracovišť schopnostem pracovníků (zejména pro starší 
a handicapované). 

 
 

6.6 VÝROBA ZAMĚŘENÁ NA ZÁKAZNÍKA  

 
Jedná se o metodiku zapojení zákazníků do výrobního hodnotového řetězce od návrhu výrobku 
(procesu) až po související inovativní služby. Udržitelnost na sociální environmentální a 
ekonomické úrovni je silně závislá na dostupnosti informací o výrobku po celou dobu jeho 
životního cyklu. 

 Využití ICT pro zlepšení energeticky úsporných řešení s využitím inovativní senzoriky, 
vestavěné elektroniky, využití nových technologií 

 virtuální centra pro využití racionálního síťování ve výzkumu a vývoji, výrobě i vzdělávání 

 pro návrh nového výrobku vytvořit scénáře, které se zaměří na design, výběr materiálu, 
výrobní strategii, použití výrobku (profily zákazníků), služby, recyklaci atd. 
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KAPITOLA 7: HLAVNÍ VÝSTUPY IAP 

 

7.1 OBDOBÍ DO KONCE R. 2014 

 
Průběžně: 
 

 Pokračovat ve spolupráci s ETP a EFFRA. 

 Zapojit ČTPS do subplatformy JOINING. 

 Připravit návrh projektů pro pokračování aktivit ČTPS do programu VVV. 

 Zapojení členů ČTPS do konzultačních skupin při přípravě konkrétních 
výzev programů výzkumu. 

 Prosazení bonifikací při hodnocení projektů, které mají zásadní vazbu na 
strategie ČR a EU. 

 Iniciovat podávání projektů členů i nečlenů ČTPS do programů ČR a EU. 
 

Kapitola 1: 
 

 Využívat aspektů průmyslového inženýrství pro zvýšení 
konkurenceschopnosti strojírenství ČR. 

 Sledování trendů a šíření znalostí do podnikové i akademické sféry. 

 Využívat výhod síťování v praxi. 

 Sledovat řešené i vyřešené projekty v této oblasti a výsledky cíleně 
předávat potenciálním uživatelům. 

 Sledovat aktivity organizací API, ČMA, CPI, AIP a konference APMS. 
 

Kapitola 2: 
 

 Uspořádat dva workshopy na aktuální témata, a to Laserové 
technologie a Additive Manufacturing. 

 Sledovat aktivity materiálových a technologických asociací. Výsledky 
zveřejňovat pro členy ČTPS i ostatní zájemce. 

 Vypracovat metodiku posuzování dopadu nových technologií 
(Technology readiness level). 

 
Kapitola 3: 
 

 Informovat o evropských trendech ve VaV, hlavně z celoevropských 
konferencí; MANUFUTURE 2014, INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 2014. 

 Posoudit možnost zapojení ČTPS do asociace SPIRE (Sustainable Process 
Industry through Resource and Energy Efficiency). 

 Podat návrh na organizaci worshopu s tématem digitální továrna na 
konferenci Industrial Technologies 2014. 

 
Kapitola 4:  Dokončit úspěšně účast ČTPS v projektech POPULÁR a UNIPRANET. 

 Sledovat aktivity pro zatraktivnění technického vzdělávání a jejich 
realizace. 

 Studovat dostupné výsledky projektů s vazbou na technické vzdělávání 
(Vzdělávání pro konkurenceschopnost.) 

 
Kapitola 5:  Sledovat výzkumné a vývojové aktivity vznikajících center VaVaI a 

center kompetence a zprostředkovat sítě mezi nabídkou a poptávkou. 

 Iniciovat eventuální spolupráci VaV center v ČR s obdobnými 
institucemi v zahraničí. 
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 Využít kontaktů na národní a regionální platformy. 
 

Kapitola 6:  Diseminovat priority výzkumu a inovací podle FoF 2020 Roadmap. 

 Vyhledat možné partnery členů ČTPS v evropských projektech na 
uvedená témata. 

 Zprostředkovat návštěvy podniků z ČR na informativních burzách pro 
program HORIZON 2020, hlavně v oblasti FoF PPP. 

 
 

7.2 OBDOBÍ PO SKONČENÍ PROJEKTU – UDRŽITELNOST DO ROKU 2017 

 

 průběžně sledovat a diseminovat činnosti relevantních organizací, a to hlavně: 
o AVO – asociace výzkumných organizací 
o AIP – asociace inovačního podnikání 
o RKO – regionální kontaktní organizace 
o OKO – oborová kontaktní organizace 
o AMIRES – VaV poradenství 
o CZELO – styčná kancelář v Bruselu 
o TAČR – technologická agentura ČR 
o TCAV – technologické centrum AV ČR 

 

 analyzovat možnosti zapojení ČTPS do programu CENTRAL2013.eu 

 navazovat užší spolupráci se strojírenskými platformami, monitorovat situaci v Rusku 

 pokračovat ve sledování novinek v nedestruktivním testování a spolupořádat odborné 
semináře 

 z dostupných materiálů vypracovat studii „Udržitelné strojírenství“ 
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ZÁVĚR 

 
Předkládaný implementační akční plán soustředil aktuální trendy ve vývoji strojírenství 
současnosti s výhledem na budoucnost. Cesty ke zvýšení konkurenceschopnosti českého 
strojírenství jsou zde popsány ze strategických pohledů relevantních organizací v ČR, EU a ve 
světě. ČTPS se zapojila do evropských aktivit, hlavně účastí v EFFRA a platformy MANUFUTURE 
EU. Hlavní cíle dalšího období lze shrnout do následujících aktivit: 

 aktualizace strategií a jejich realizace v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ve strojírenství i 
s vazbou na mezioborovost 

 posilování vazby mezi praxí a vzděláváním 

 zapojování podniků, škol a VaV organizací do evropské spolupráce a využívání evropských 
zdrojů financování 

 zapojení do tvorby obsahu programů podporujících VaV v ČR 

 prosazování bonifikací ve specifických kritériích výzev programů v souladu s deklarovanými 
strategiemi 
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PŘÍLOHA 1 

 

AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED SERVERŮ S VAZBOU NA KONKURENCESCHOPNÉ STROJÍRENSTVÍ 

 
www.dmoz.org 
Tzv. „open directory project“, sledování novinek z mnoha oblastí (technologie, vzdělávání, VaV) 
 
www.engineersodge.com 
Novinky z VaV, vzdělávání, seznamy firem, analýzy...) 
 
www.engineering.com 
Design SW, 3D tisk, vzdělávání, elektronika 
 
www.sourceoecd.org 
Knihy, časopisy, výroční zprávy, pracovní dokumenty. Např. OECD Science, Technology and 
Industry Policy Papers; ke stažení 
 
www.mit-brussels.be 
Konference s náplní The future of manufacturing. 
 
www.intechopen.com 
Otevřený zdroj informací k progresivním technologiím ve strojírenství. 
 
www.knowledge4innovation.eu 
Platforma malých a středních podniků, univerzit a výzkumných center, síťování s cílem realizovat 
evropské inovační strategie. 
 
www.mpcmgt.com 
Workshopy, publikace, příručky, vize, strategie amerického strojírenství. 
 
www.zkusit.cz/index.php 
Portál o možnostech informačních technologií – odkaz na výukové materiály MIT. 
 
www.ems-summit.com 
Světová konference evropských strategií pořádaná každoročně. 
 
www.infor.com 
Společnost zajišťující softwarové vybavení ve specifických oblastech strojírenství (hlavně využití 
ICT). 
 
www.earto.eu 
Asociace výzkumných organizací v EU. 
 
www.ims.org 

http://www.dmoz.org/
http://www.engineersodge.com/
http://www.engineering.com/
http://www.sourceoecd.org/
http://www.mit-brussels.be/
http://www.intechopen.com/
http://www.knowledge4innovation.eu/
http://www.mpcmgt.com/
http://www.zkusit.cz/index.php
http://www.ems-summit.com/
http://www.infor.com/
http://www.earto.eu/
http://www.ims.org/
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Iniciativa pro rozvoj strojírenství s využitím mezinárodní spolupráce. Vydávají Roadmapy, řeší 
projekty. Zaměření – udržitelnost, efektivní využití energií, klíčové technologie, interoperabilita, 
vzdělávání. 
 
www.gilcommunity.com 
Asociace GIL (Growth, Innovation, Leadership) 
 
www.managingautomation.com 
Poradenská firma, informace pro výrobce. Oblasti: strategie, cloud, integrace, mobilita, inovace, 
udržitelnost. 
 
www.epp.eurostat.ec.europa.eu 
Statistický portál, indikátory situace, energie, doprava, udržitelnost atd. 
 
www.weforoum.org 
Světové ekonomické fórum, konkurenceschopnost, publikace, příležitosti. 
 
www.sme.org 
Society of Manufacturing Engineers. Vzdělávání, znalosti, publikace, specializované oblasti, 
„advanced manufacturing“, možný vzor pro následnou činnost ČTPS. 
 
www.fmanet.org 
Asociace výrobců, cíleně zaměřené publikace (digital fabricator, green manufacturer), informační 
weby. 
 
www.manufacturing.net 
Informace o novinkách, články, „white papers“, linky na odborné asociace. 
 
www.manufacturing-excellence.ie 
Poradenství, lean manufacturing, 6 Sigma, kurzy, novinky, kvalita. 
 
www.manufacturinginstitute.co.uk 
Poradenství, vzdělávání pro firmy, programy růstu atd. 
 
www.innovateuk.org 
Inovační portál UK, zajišťuje „Technology Strategy Board“. Mezi priority patří „High Value 
Manufacturing“, ICT, Transport atd. 
 
 
 
  

http://www.gilcommunity.com/
http://www.managingautomation.com/
http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.weforoum.org/
http://www.sme.org/
http://www.fmanet.org/
http://www.manufacturing.net/
http://www.manufacturing-excellence.ie/
http://www.manufacturinginstitute.co.uk/
http://www.innovateuk.org/
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PŘÍLOHA 2 

 

PŘEHLED NÁRODNÍCH TECHNOLOGICKÝCH PLATFOREM 

(březen 2011) 
 
Technologická platforma pro udržitelnou chemii 
http://www.suschem.cz/index.php 
Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a v chemickém průmyslu 
http://www.biopaliva-ctpb.cz/index.php 
Česká technologická platforma pro potraviny 
http://www.ctpp.cz/ 
Česká vodíková technologická platforma 
http://www.hytep.cz/ 
Česká stavební technologická platforma 
http://www.czctp.cz/ 
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu 
http://www.czctpis.cz 
Česká technologická platforma pro textil 
http://www.ctpt.cz/ 
Česká technologická platforma strojírenství 
http://www.ctps.cz/  
Technologická platforma strojírenská výrobní technika 
http://www.tpsvt.cz/ 
Národní technologická platforma Interoperabilita železniční 
infrastruktury 
http://www.sizi.cz/ 
Česká technologická platforma lesního hospodářství 
http://www.forestplatform.cz/ 
Česká technologická platforma – Letectví a kosmonautika 
http://www.alv-cr.cz 
Platforma pasivních domu 
http://www.pasivnidomy.cz/platforma-pasivnich-domu 
Technologická platforma Bioplyn 
http://www.czba.cz/ 
Česká membránová platforma 
http://www.czemp.cz/ 
Technologická platforma „Udržitelná energetika CR“ 
http://www.tpue.cz/TPUE 
Technologická platforma pro IT služby 
http://www.platformaits.cz/ 
Národní technologická platforma NGV 
http://www.ngva.cz/ 
Technologická platforma pro trvale udržitelné vodní zdroje 
http://www.tpuvz.cz/ 
CTP rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost 
http://rostlinyprobudoucnost.com/ 
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Vozidla pro udržitelnou mobilitu 
http://www.tp-vum.cz/ 
Technologická platforma silniční doprava 
http://www.tpsd-ertrac.cz 
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PŘÍLOHA 3 

EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY (ETP) 

 
(1) Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe (ACARE) 
(2) Association for R&D actors in Embedded Systems (ARTEMIS) 
(3) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATIP) 
(4) European Biofuels Technology Platform (EBTP) 
(5) European Construction Technology Platform (ECTP) 
(6) European Photovoltaic Technology Platform (EU PV TP) 
(7) European Rail Research Advisory Council (ERRAC) 
(8) European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC) 
(9) European Robotics Technology Platform (EUROP/euRobotics) 
(10) European Steel Technology Platform (ESTEP) 
(11) European Technology Platform for Advanced Engineering Materials (EuMaT) 
(12) European Technology Platform for Global Animal Health (ETPGAH) 
(13) European Technology Platform for High Performance Computing (ETP4HPC) 
(14) European Technology Platform for Nanoelectronics (ENIAC) 
(15) European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing 
(16) European Technology Platform for Sustainable Chemistry (SusChem) 
(17) European Technology Platform for Wind Energy (TPWind) 
(18) European Technology Platform on Logistics 
(19) European technology Platform on Nanomedicine 
(20) European Technology Platform on Renewable Heating & Cooling (RHC-Platform) 
(21) European Technology Platform on Smart Systems Integration (EPoSS) 
(22) European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources (ETP-SMR) 
(23) Food for Life 
(24) Forest Based Sector Technology Platform 
(25) Integral Satcom Initiative (ISI) 
(26) Manufuture 
(27) Net!Works 
(28) Networked and Electronic Media (NEM) 
(29) Networked European Software and Services Initiative (NESSI) 
(30) Photonics 21 
(31) Plants for the Future 
(32) Smart Grids European Technology Platform 
(33) Sustainable Farm Animal Breeding and Reproduction Technology Platform (FABRE-TP) 
(34) Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNETP) 






