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EXECUTIVE SUMMARY 

Analýza ekonomických trendů domén specializace Libereckého kraje a mapování 

technologických trendů má za cíl identifikovat globální trendy, které mají vliv na rozvoj 

inovačního a ekonomického potenciálu Libereckého kraje. Výsledky analýzy by měly sloužit jako 

vstup pro aktualizaci RIS3 strategie Libereckého kraje, která je stěžejním dokument pro rozvoj 

inovačního ekosystému v kraji. Za tímto účelem byla provedena analýza sekundárních dat a 

terénní šetření ve vybraných firmách. 

 

Mezi hlavní globální trendy, které se v Libereckém kraji prosazují a které v následujícím 

horizontu 5-10 let budou prosazovat, patří: nanotechnologie, pokročilé materiály, advanced 

manufacturing technology, automatizace a digitalizace (společně Industry 4.0) a cirkulární 

ekonomika a s ní spojené environmentální technologie. Tyto trendy se však v Libereckém kraji 

prosazují selektivně, a navíc s různou intenzitou, kdy lze rozlišit tři typy firem: i) firmy, které 

trendy vnímají, ale nepracují s nimi, ii) firmy, které trendy využívají pro zefektivnění svých 

interních procesů a iii) firmy, které trendy promítají do svých produktů.  

 

Zároveň jak naznačuje srovnání zjištění z terénního šetření s analýzou sekundárních dat, firmy 

v Libereckém kraji dnes pracují spíše se standardními a již běžně dostupnými technologiemi 

v rámci technologických trendů. Pouze omezené množství je schopno pracovat s „cutting-

edge“ technologiemi jako je vývoj nejnovější umělé inteligence, 5G technologií apod. (blíže viz 

Gartner hype cycle), které budou v příštích 5-10 letech ovlivňovat trh. 

 

V kontextu specializace regionálního inovačního systému Libereckého kraje se objevují trendy, 

které mají relativně důležité zastoupení v obou subsystémech. Konkrétně se jedná o fotoniku 

(optika a lasery), pokročilé strojírenské technologie, nanotechnologie (nanovlákna), robotiku, 

nové kompozitní materiály a environmentální technologie. Zároveň se však v regionu vyskytují 

specializace, které nemají oporu v obou subsystémech. Jde především o elektroniku a 

elektrotechniku, která je rozvinutá ve firemních sektoru, a materiály a technologie pro 

zdravotnictví, jež mají relativně silnou oporu ve výzkumu. Zároveň v oborech jako jsou 

nanotechnologie, nové kompozitní materiály, robotika a environmentální technologie dochází 

ke zvýšené spolupráci v rámci regionálního inovačního systému. 

 

Firmy vnímají technologické trendy v naprosté většině jako výzvu a příležitost nikoliv explicitní 

hrozbu. Některé z uvedených trendů jsou však pro Liberecký kraj hrozbou i příležitostí zároveň. 

Přesto, že v řadě domén specializace a s nimi spojenými trendy (nanotechnologie, robotika, 
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digitalizace apod.) dosahuje Liberecký kraj v řadě indikátorů komparativní výhody, tak absolutní 

hodnoty ukazují na možné budoucí riziko v podobě nedostatečných kapacit pro další rozvoj. 

Jedná se především o lidské zdroje, které budou schopny v příštích 5-10 letech 

s technologickými trendy pracovat. 

Liberecký kraj by se měl v rámci aktualizace RIS3 strategie soustředit na podporu práce 

s cutting-edge technologiemi v relevantních technologických trendech tak, aby se promítaly do 

produktů firem, na podporu rozvoje a vzniku firem v oborech nanotechnologie a 

zdravotnických technologií, které dnes nemají silnou oporu ve firemním sektoru, na využití 

potenciálu Technické univerzity v Liberci pro přilákání R&D center významných průmyslových 

podniků, s kterými již univerzita spolupracuje, a v neposlední řadě na identifikaci cílových 

regionů, kam odchází absolventi Technické univerzity v Liberci po ukončení studia, a jejich 

motivaci, proč opouští region. Tyto kroky by měly vést k tomu, že bude Liberecký kraj schopný 

nejen adaptovat se na technologické trendy a s nimi spojené společenské změny, ale bude 

umět tyto trendy využít pro svůj další rozvoj. 
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1. ÚVOD 

Cílem této analýzy je identifikovat a detailně zmapovat dynamické obory Libereckého kraje 

v závislosti na globálních technologických trendech. Jedná se zejména o ekonomické, výrobní, 

environmentální a společenské trendy, které formují a budou v příštích 5-10 letech formovat 

inovační prostředí Libereckého kraje. Práce zároveň reflektuje domény specializace 

Libereckého kraje jako již dříve definované odvětvové vertikály.  

Výstupy a výsledky analýzy budou zejména sloužit Libereckému kraji při aktualizaci RIS3 

strategie, klíčového dokumentu pro rozvoj inovačního prostředí v regionu. Přesto, že RIS3 

strategie Libereckého kraje již obsahuje velké množství analýz a další doplňující analýzy se 

připravují, tato analýza přichází se specifickým pohledem prostřednictvím globálních trendů, 

které mají a budou mít dopad jak na směry výzkumu, tak na inovace ve firmách. Tím vhodně 

doplňuje existující analýzy zaměřené na detailnější poznání výzkumného sektoru v Libereckém 

kraji, identifikaci možností rozvoje digitalizace v regionu či oborová mapování jako je Regiotex. 

Analýza identifikuje konkrétní příležitosti a hrozby, se kterými by měl Liberecký kraj pracovat 

tak, aby dokázal globální trendy využít pro rozvoj svého inovačního ekosystému. Adaptace na 

dynamicky se měnící technologie a společenské změny představuje hlavní výzvu pro všechny 

národní státy a regiony na světě. Schopnost se přizpůsobit měnícím se hodnotovým řetězcům 

a produkčním sítím a včasné zapojení do těch, které se právě utvářejí, bude zcela klíčová 

vlastnost každého regionu pro rozvoj jeho konkurenceschopnosti v následujících letech. 

Globální hodnotové řetězce (Global value chains – GVC) a globální produkční sítě (Global 

production networks - GPN) určují, jak velkou hodnotu vytváří a jakou mají moc firmy ve 

výrobních/produkční řetězcích a sítích1. Konkurenceschopnost založená na nízkých výrobních 

vstupech (ceně práce, surovin apod.) často vede k tomu, že jsou firmy uzamčeny v nižších 

patrech hodnotových řetězců, což vede k tomu, že jsou firmami, které jsou v těchto řetězcích 

výše, tlačeny ke stále nižším výrobním cenám a prostor pro tvorbu přidané hodnoty se 

zmenšuje. Ve svém důsledku tak tyto firmy nemají příliš prostoru pro inovační aktivity nebo se 

jejich inovační aktivity omezují na optimalizaci procesů. Zároveň firmy na těchto pozicích GVC 

 

1 Např. HENDERSON J., DICKEN P., HESS M., COE N., YEUNG H. (2002): Global production networks and the analysis 
of economic development. Review of International Political Economy, 9 (3), 436–464; STURGEON, T., VAN 
BIESEBROECK, J., GEREFFI, G. (2008): Value chains, networks and clusters: reframing the global automotive 
industry. Journal of Economic Geography 8, 297–321 
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nové technologie pouze přejímají (nakupují). Velký podíl takových firem tak může být pro region 

z pohledu rozvoje regionálního inovačního systému velmi omezující. 

Regionální inovační systém si lze totiž představit jako systém, který se primárně skládá ze dvou 

subsystémů. Subsystému, který znalosti vytváří, a subsystému, který znalosti využívá2. 

Subsystém znalosti vytvářející pak lze ztotožnit se stranou nabídky inovací (univerzity a 

výzkumné organizace), zatímco subsystém znalosti využívající se stranou poptávky (firmy) po 

inovacích. Efektivní fungování regionálního inovačního systému ve výsledku spočívá v míře a 

intenzitě propojení obou subsystémů. Pokud však jedna či druhá strana regionální inovačního 

systému není z nějaké důvodu schopna s tou druhou spolupracovat, dochází k disfunkci a 

nedokonalému fungování. Důvodů, proč nedochází k propojení obou subsystémů je celá řada, 

avšak lze je shrnout do dvou základních příčin. Buď jsou firmy a univerzity/výzkumné organizace 

na jiných úrovních schopnosti vytvářet a absorbovat znalosti, tj. v rozdílných pozicích GVC/GPN, 

nebo si jsou oborově natolik vzdálené, že nemohou spolupracovat. Ve druhém případě tak 

nelze využít příbuzné rozmanitosti3, kdy i relativně vzdálené obory, mohou vytvářet znalosti 

využitelné v jiných oborech. 

Analýza tak čtenáři nabízí pohled na globální trendy prostřednictvím globálních hodnotových 

řetězců a produkční sítí. Odhaluje, jaké trendy se projevují a budou se projevovat v následujících 

5-10 letech v subsystému nabídky inovací a jaké v subsystému poptávky po inovacích, jak se 

tyto dva subsystémy prolínají a jaké domény specializace využívají jaké globální trendy. 

  

 

2 COOKE, P. (2011): Regional Innovation Systems, Clusters and the Knowledge Economy. Industrial and Corporate 
Change 25(4), 945-974 
3 Asheim, B., R. Boschma, and P. Cooke. 2011. “Constructing Regional Advantage: Platform Policies Based on 
Related Variety and Differentiated Knowledge Bases.” RegionalStudies 45 (7): 893– 904. 
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2. POUŽITÉ METODY A DATA 

Analýza metodicky vychází z principů kritického realismu4, který kombinuje analýzu 

sekundárních dat s terénním šetřením. Základní myšlenkou je ověřit zjištění z analýzy 

sekundárních dat přímo s aktéry, kteří jsou předmětem analýzy. Tím analýza získává nejen větší 

validitu, ale také řadu kontextových informací, které nejsou jinak než prostřednictvím terénního 

šetření zjistitelné. 

Analýza sekundárních dat zahrnuje jak základní deskriptivní statistiky, tak i pokročilejší analýzy 

typu síťových analýzy, pro které byl využit profesionální software Cytoscape. Analýza zároveň 

pracuje se sekundárními daty dostupnými ve veřejných či komerčních databázích a 

s informacemi obsaženými v existujících studiích. Konkrétně se v analýze pracuje s těmito 

zdroji:  

• Gartner 

o https://gtnr.it/3pYhvBr 

o Gartner poskytuje cenné informace o blízkých i budoucích technologických 

trendech. Ty vycházejí z velmi širokého šetření mezi manažery 

nejvýznamnějších a nejinovativnější firem na světě.  

• Patsnap 

o https://www.patsnap.com 

o Patsnap je profesionální globální patentovou databází. Na rozdíl od jiných 

databází obdobného typu nabízí Patsnap velmi detailní nástroje pro analýzu 

patentové krajiny.  

• Cordis 

o https://cordis.europa.eu  

o Cordis je databáze evropských komunitárních projektů. Databáze poskytuje 

informace o mezinárodním zapojením firem a výzkumných organizací.  

• Amadeus (Bureau van Dijk) 

o https://bit.ly/3rvnbDr 

o Databáze firem Amadeus obsahuje nejen ekonomická data o firmách jako je 

obrat, výkony, počty zaměstnanců apod., ale také informace o jejich patentové 

aktivitě.  

 

4 SAYER, A. (1995): Liberalism, marxism and urban and regional studies. International 
Journal of Urban and Regional Research, 19(1), 79-95 

https://gtnr.it/3pYhvBr
https://www.patsnap.com/
https://cordis.europa.eu/
https://bit.ly/3rvnbDr
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• Starfos 

o https://starfos.tacr.cz/cs 

o Databáze Starfos Technologické agentury ČR obsahuje vyčištěná data 

z Informačního systému vědy, výzkumu a inovací. Kromě informací o 

projektech obsahuje tato databáze informace o typu výsledcích za jednotlivé 

subjekty včetně jejich oborové specifikace.  

• CERGE-EI: Aplikace Trendy oborového publikačního výkonu a autorů pracovišť v České 

republice v letech 2009-2018 

o https://bit.ly/2N8ghoH 

o Aplikace CERGE-EI, společného pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity 

Karlovy nabízí data a srovnání publikační aktivity a výkonnosti jednotlivých 

pracovišť v Česku, a to dle oborové specifikace.  

• Český statistický úřad (ČSÚ) 

o https://www.czso.cz 

o Databáze ČSÚ poskytují detailní informace o vybraných územních celcích 

v Česku a pokrývají tematicky všechny důležité oblasti.  

• Advanced Technologies for Industry (ATI) 

o https://ati.ec.europa.eu/  

o Soubor klíčových oborů/technologií, které byly identifikovány Evropskou komisí 

jako zásadní prvky pro budoucí rozvoj inovací, ekonomiky a společnosti v EU 

• Boston Consulting Group 

o Americká konzultační firma, která mimo jiné mapuje technologické trendy. 

Firma patří v oblasti analýz trendů na trhu a inovací mezi přední světové 

společnosti. 

• SDGs 

o https://sdgs.un.org/goals  

o Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) nebo globální cíle jsou souborem 17 vzájemně 

propojených globálních cílů navržených jako „plán pro dosažení lepší a 

udržitelnější budoucnosti pro všechny v roce 2030“; navrženo Organizací 

spojených národů 

• Eurostat 

o https://ec.europa.eu/eurostat 

o Evropský statistický úřad sdružující data států Evropské unie 

o Vhodný databáze pro benchmark 

 

https://starfos.tacr.cz/cs
https://bit.ly/2N8ghoH
https://www.czso.cz/
https://ati.ec.europa.eu/
https://sdgs.un.org/goals
https://ec.europa.eu/eurostat
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• IS VAVAI (RVVI) 

o  https://www.isvavai.cz/  

o Informační systém výzkumu, vývoje a inovací 

o Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) shromažďuje informace 

o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných rozpočtů v České 

republice a je jediným autorizovaným, úplným a závazným zdrojem těchto 

informací. Správcem systému je Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)  

Terénní šetření bylo provedeno formou polostrukturovaných rozhovorů. Tento přístup 

umožňuje získat nejen odpovědi na přesně kladené otázky, ale také kontextové informace 

vycházející z diskuse s respondentem. Cílem bylo oslovit vybrané subjekty ze všech domén 

specializace. Vzorek firem byl vybrán na základě preference zadavatele, který vycházel jak ze 

znalosti prostředí, tak ze statistik, v nichž se soustředil na růstové společnosti5. Vzorek firem tak 

nelze považovat za statisticky reprezentativní. Nicméně smyslem polostrukturovaných 

rozhovorů nebylo oslovit co nejvíce společností, ale oslovit ty, které mohou být relevantní 

v kontextu domén specializace a technologických trendů. Rozhovory s firmami probíhali od 

května do června 2021. Celkem bylo osloveno 60 společností z Libereckého kraje a s 19 z nich 

byl proveden osobní nebo online rozhovor.  

  

 

5 Za růstové společnosti byly považovány ty, které měly tři po sobě jdoucí kroky růst obratu o 20%. 

https://www.isvavai.cz/
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3. GLOBÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ TRENDY 

Následující kapitola je zaměřena na identifikaci globálních technologických trendů. Cílem této 

kapitoly je jednak představit aktuální a nadchízející globální technologické trendy a zároveň 

identifikovat, ve kterých oborech „jede Liberecký kraj na vlně trendů“, neboli které obory či 

technologie jsou budovány v rámci kraje a mají potenciál stát se nosnými segmenty nejen 

ekonomického rozvoje regionu. Kapitola je rozdělena do několika částí. Nejprve jsou 

představeny nové rozvíjející se obory. Další část nabízí pohled na vybrané technologie 

budoucnosti. Finální část kapitoly nabízí srovnání globálních technologických trendů 

s doménami specializace Libereckého kraje. Pomocí matice obou entit jsou identifikovány tzv. 

průniky, kde se potkává specializace kraje popsaná doménami a globální technologické trendy. 

Pro identifikaci globálních technologických trendů a technologií budoucnosti vycházíme 

zejména z podkladů od společností Gartner, Boston Consulting Group a mezinárodních 

organizací jako jsou Evropská komise, World Bank nebo OSN.  

3.1. Nové rozvíjející se obory 

Vhodným datovým zdrojem pro identifikaci nových a do budoucna klíčových oborů je projekt 

Evropské komise Advanced Technologies for Industry (ATI). V rámci ATI jsou systematicky 

sledovány vyspělé technologické obory/technologie, které byly rozklíčovány jako budoucí 

„motory“ evropského průmyslu. ATI je také vhodným nástrojem pro tvůrce inovačních politik, 

zástupce průmyslu a akademické obce. Projekt ATI spojuje předchozí iniciativy KETs 

Observatory a Digital Transformation Monitor. Projekt se zaměřuje na vyspělé technologie (pro 

potřeby analýzy se jedná spíše o obory), které umožní a pomohou průmyslovým odvětvím 

úspěšně zvládnout přechod k nízkouhlíkové a znalostní ekonomice. V rámci ATI bylo 

identifikováno následujících 16 pokročilých oborů (výstup 1). 

Výstup 1:Advanced Technologies for Industry (ATI) 

Advanced Manufacturing Technology Connectivity Mobility 

Advanced Materials Cloud computing Nanotechnology 

Artificial Intelligence Industrial Biotechnology Photonics 

Augmented/Virtual Reality Internet of Things (IoT) Robotics 

Big Data Micro- and Nanoelectronics Security 
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Blockchain   

Zdroj: Evropská komise 

Je vhodné více popsat vybrané obory, které mohou být podle dostupných informací pro 

zainteresované hráče v regionu nejrelevantnější. 

Advanced Manufacturing Technology – neboli pokročilé výrobní technologie zahrnují inovativní 

technologie, které vedou ke zlepšování procesů či produktů ve výrobním procesu. Typicky se 

jedná o technologie založené na robotizaci, automatizaci nebo softwarovém řízení. Lze rozlišit 

technologie, které vedou k tvorbě nových produktů, materiálů apod. a pak technologie, které 

zlepšují výrobní procesy (např. měřící, řídící nebo testovací nástroje).  

Advanced Materials – neboli pokročilé materiály jsou materiálové technologie, jejichž cílem je 

zaprvé tvorba nových produktů či služeb s vyšší přidanou hodnotou a za druhé snižování 

nákladů na tvorbu stávajících produktů. To znamená snižování spotřeby surovin, snižování 

uhlíkové stopy či usnadnění recyklace a možnost znovupoužití materiálů. 

Artificial Intelligence – neboli umělá inteligence je pojem, který vztahujeme k počítači či stroji, 

který vykonává podobné práce a chování podobné člověku. Typicky se za umělou inteligenci 

považuje softwarový program, který umí např. snímat a vyhodnocovat obraz, rozpoznávat řeč, 

simulovat procesy či ovládat nástroje. Uplatnění umělé inteligence v průmyslové výrobě, ale i 

v architektuře a dalších oborech najdeme např. u konceptu Digital Twins (digitální dvojče). 

Big Data – je souhrnný termín pro sběr, ukládání, zpracování a vyhodnocování velkého množství 

dat, často i v reálném čase. Jedná se o kombinaci hardwaru a softwaru, který umí rychle 

vyhodnotit a prezentovat souhrnné výsledky z velkého množství datových souborů. 

Internet of things (IoT) – neboli internet věcí označuje vzájemně propojenou inteligentní síť, 

která se skládá z několika koncových bodů. IoT je síť objektů, které jsou jednoznačně 

identifikovatelné a komunikující obousměrně po síti pomocí určité formy automatizovaného 

připojení. Objekty se vzájemně propojují, stávají se rozeznatelnými a získávají inteligenci v tom 

smyslu, že mohou sdělovat informace o sobě a přistupovat k informacím poskytnutým jiným 

zdrojem. Internet věcí se spoléhá na síťové senzory pro vzdálené připojení, sledování a správu 

produktů. Průmyslový internet věcí (IIoT) - podmnožina internetu věcí - se zaměřuje na speciální 

požadavky průmyslových aplikací, jako je výroba, ropa a plyn a veřejné služby. 

Nanotechnology – nanotechnologie je zastřešující pojem pro návrh, výrobu a aplikaci zařízení, 

struktur a systémů o velikosti v měřítku nanometrů. Nanotechnologie jsou často průlomové 
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technologie, které mají radikální dopad na řadu oblastí jako jsou zdravotnictví, energetika, 

výrobní procesy nebo životní prostředí. 

Photonics - fotonika je multidisciplinární obor zabývající se světlem zahrnující jeho generování, 

detekci i správu. Mimo jiné fotonické technologie umožňují přeměnu slunečního záření na 

energii. Stejně tak fotonika zahrnuje elektronické součástky a produkty jako jsou LED diody, 

fotodiody či lasery. 

Robotics – robotika je název pro technologie, které zahrnují návrh, stavbu, zapojení a 

provozování robotů. Technologie lze řadit do 3 základních typů: roboti provádějící jednu 

specifickou činnost. Víceúčelový roboti, kteří ovládají více činností, které uživatel může měnit. 

Kognitivní roboti, nejpokročilejší forma, která je schopna se rozhodovat sama podle okolních 

vjemů a informací. Jedná se o skupinu technologií, které lze zahrnout do širší kategorie 

automatizačních technologií. 

Klíčovým konceptem v rámci průmyslu a výrobních procesů v posledních letech se stal koncept 

Industry 4.0 (I4.0), pojmenovaný také jako digitalizace a automatizace ve výrobě (ilustrace ve 

výstupu 2). Lze vycházet např. z dokumentu World Bank6, podle kterého Industry 4.0 je 

zastřešujícím výrazem pro soubor technologií, které se týkají počítačových systémů fungujících 

pomocí pokročilejších výpočetních výkonů. Mezi konkrétní technologie se řadí internet věcí 

(IoT), umělá inteligence (AI), strojové učení, datová analytika, 3D tisk, cloud computing, 

robotika a další pokročilé výrobní technologie. Domníváme se, že tyto technologie/obory patří 

mezi současné mega trendy, které jsou zejména výzvou pro výrobní firmy. V rámci I4.0 

popisujeme ty technologie, které nejsou pokryty v předchozím souboru ATI.  

Simulation/Digital Twin – digitální dvojče je virtuální simulace stroje, produktu, procesu nebo 

systému v reálném světě založená na datech senzoru IoT. Tato klíčová součást Průmyslu 4.0 

umožňuje podnikům lépe porozumět, analyzovat a zlepšit výkon a údržbu průmyslových 

systémů a produktů. Provozovatel aktiv může například pomocí digitálního dvojčete 

identifikovat konkrétní nefunkční součást, předvídat potenciální problémy a zlepšit 

provozuschopnost. 

Horizontal and vertical integration - horizontální a vertikální integraci lze považovat za páteř 

funkčního konceptu I4.0. V horizontální integraci jsou procesy a informace o výrobě úzce 

integrovány na „terénní úrovni“ – z místa výroby, napříč několika výrobními zařízeními a napříč 

 

6 Manufacturing a Startup: a case study of Industry 4.0 development in the Czech Republic 
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celým dodavatelským řetězcem. Díky vertikální integraci jsou všechny vrstvy organizace spojeny 

dohromady. Data proudí přímo z výrobní haly k managementu a opačně. Neboli, výroba je úzce 

integrována s obchodními procesy, řídícími orgány, R&D, zajišťování kvality, prodejem a 

marketingem a dalšími odděleními. 

Výstup 2: Koncept I4.0 

   

Zdroj: Boston Consulting Group 

 

3.2. Technologie, které budou měnit svět 

Gartner poskytuje cenné informace o blízkých i budoucích technologických trendech. Ty 

vycházejí z rozsáhlého šetření mezi manažery nejvýznamnějších a nejinovativnější firem na 

světě. Gartner lze přednostně využít pro určení konkrétních technologií a jejich aplikací, jež 

budou klíčové pro společnost v příštích letech, ale také v horizontu 5 či 10 let. 
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Výstup 3, tzv. Hype Cycle, ilustruje pozici technologií využitelných ve výrobních procesech7. 

Vertikální osa ukazuje očekávání a přijetí technologie ze strany veřejnosti, horizontální osa 

naznačuje vývoj v čase. Graf je rozdělen do základních fází životního cyklu technologie, od 

počátečního vývoje až po úplnou adaptaci. Barevné symboly u technologií ilustrují časový 

rámec, kdy se technologie pravděpodobně dostane do poslední fáze svého životního cyklu 

(Plateau of Productivity).  Pro správnou intepretaci je vhodné tyto fáze popsat. Hype Cycle je 

rozdělen do 5 klíčových fází životního cyklu technologie: 

• Innovation Trigger (Inovační spouštěč): Jedná se o počáteční fázi technologického 

vývoje. Může se jednat o produkt, proces, koncept či myšlenku, která přitahuje 

pozornost médií a je považována za průlomovou. S technologií pracuje pouze omezený 

okruh subjektů, jako jsou startupy, vývojová oddělení technologických firem či 

výzkumné laboratoře. Pozornost médií a popularita průlomové technologie způsobuje 

rapidní růst její očekávané hodnoty. Na trh se dostává první generace technologie, která 

je velmi nákladná a uživatelsky poměrně omezená. 

• Peak of Inflated Expectations (Vrchol přehnaných očekávání): V této fázi je technologie 

již široce známa (minimálně ve svém oboru). Významně roste základna firem a 

organizací, které s technologií operují. Některé firmy se stávají průkopníky přijetí 

technologie ve snaze získat výhodu prvního hráče, zatímco většina firem vyčkává 

s implementací kvůli nedostatku informací a potenciálním problémům, které jsou se 

zaváděním nových technologií spojovány. Dotažení technologie na požadovanou 

úroveň může trvat ještě roky. Typickými průkopníky jsou startupy, které dostávají 

nabídky na akvizice ze strany velkých firem. Technologie se stává módním pojmem. 

• Trough of Disillusionment (Údolí deziluze): Technologie nenaplňuje vysoká očekávání a 

dochází tak ke zpomalení nebo zastavení zájmu o ni. Do popředí se dostávají také 

neúspěchy a rizika, která jsou s technologií spojena. Trh s výrobci, dodavateli i zákazníky 

se výrazně ztenčuje. Na trhu zůstávají pouze ti, kteří nabízejí vylepšené formy 

technologie. Úspěšné startupy dosahují dalších kol financování ze strany investorů. 

Firmy a organizace vymýšlejí nové aplikace pro technologii. 

• Slope of Enlightenment (Osvícení): Technologie již prošla dostatečným počtem úspěchů 

i neúspěchů, aktualizací a vylepšení. V souladu s tím se rozšiřuje povědomí o tom, jak 

může být technologie pro společnost i konkrétní firmu užitečná. Objevují se produkty 

 

7 Společnost Gartner vytváří technologický hypecycle i pro všechny technologie, a nejen ty výrobní. Pro účely této 
analýzy ale pracujeme s hypecycle výrobních technologiích, neboť právě výroba je hnacím motorem ekonomiky 
Libereckého kraj (viz domény specializace RIS3 strategie).  
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druhé a třetí generace. Více podniků financuje pilotní projekty, ale konzervativní 

společnosti zůstávají stále opatrné. Technologie je již adaptována v širším počtu firem. 

Poradenské společnosti poskytují k technologii metodiky a konzultace či případové 

studie. 

• Plateau of Productivity (Široké uplatnění): V této fázi se technologie stává 

mainstreamem. Technologie se snadno vyrábí a je k dispozici jako hotové řešení s řadou 

uživatelských úprav. Kolem technologie se vytváří rostoucí komunita a vzniká ekosystém 

příslušných produktů a služeb. Jsou pozorovány úspěšné příběhy přijetí v různých 

průmyslových vertikálách. Média a technologičtí experti pravidelně zveřejňují 

relevantní novinky, osvědčené postupy a budoucí aktualizace. 

Výstup 3 ilustruje očekávání a adaptaci od technologií, které budou utvářet budoucnost 

výrobních oborů v příštích několika letech. Je vhodné některé technologie představit a popsat 

jejich dopad na výrobní procesy. Vybrané technologie jsou vybrány na základě studie Gartner. 

Jedná se o technologie, které podle účastníků studie budou mít v příštích letech největší dopad 

na podobu výrobních procesů.  

Mezi technologie s velkým očekáváním v časovém horizontu adaptace 2 až 5 let se řadí: 

Connected factory worker, Cyber-physical systems, Digital supply chain strategy, Digital twin, 

Immersive experience in manufacturing operations a Smart factory. 

Connected factory worker je koncept, který mluví o virtuálním či digitálním propojení všech 

pracovníků v továrně nebo na pracovišti. Typickou hardwarovou výbavou jsou tablety nebo 

nositelná elektronika. Hlavním benefitem je rychlejší komunikace mezi pracovníky na všech 

firemních pozicích. Akcelerátorem rozvoje konceptu se stala covidová pandemie, jelikož 

pracovníci i na pracovišti (na tož pracovníci mimo továrnu) měli velmi omezené možnosti face 

to face komunikace. 

Cyber-physical systems je souhrnný pojem pro veškeré digitální i fyzické systémy, které 

umožňují bezpečný a spolehlivý chod výroby a práce. S růstem užívání digitálních nástrojů a 

zmnohonásobením datových toků ve firmách roste potřeba firemní data i výrobu zabezpečit 

pro spolehlivý chod. Firmy využívají inženýrské systémy, které kontrolují výpočetní, řídící, 

analytické a síťové systémy. 

Digital twin koncept již vysvětlen na straně 16. 

Immersive experience in manufacturing operations je zjednodušeně sousloví pro pojmy jako 

virtuální realita (VR), rozšířená realita (AR) a smíšená realita (MR). Obecně virtuální realita má 
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řadu uplatnění ve výrobních a firemních procesech. Jedná se např. o vývoj nových produktů, 

které lze interně či externě prezentovat, než vůbec reálně vzniknou. Podniky mohou využívat 

VR training manuály pro zaškolování a učení nových i stávajících pracovníků. VR umožňuje 

kontrolovat kvalitu a normy nově vznikajících produktů a v neposlední řadě VR pomáhá 

v komunikaci v rámci výroby/firmy. 

Smart factory je pojem, který nejčastěji popisuje vysoce digitalizovanou výrobní halu, která 

nepřetržitě shromažďuje a sdílí data prostřednictvím připojených strojů, zařízení a výrobních 

systémů. Tato data jsou dále využívána pro optimalizaci výrobních strojů, toků a procesů nebo 

v rámci celé organizace. Podle jiné definice inteligentní továrna dokáže samočinně reagovat na 

změny ve výrobních kapacitách. Díky různým technologiím, jako je umělá inteligence, analýza 

velkých objemů dat, cloud computing a IoT, jsou postupy inteligentní výroby plně komplexní. 

Dále byli identifikovány nejočekávanější technologie pro výrobní procesy, které dosáhnou své 

adaptace v časovém horizontu 5 až 10 let. Jedná se o 5G, Circular economy, Digital operating 

systems, IT/OT convergence and alignement a Machine learning. 

5G for manufacturing operations jsou mobilní a datové služby nové generace. 5G poskytuje 

služby ve spektru 3 mm vlnových pásem (nízké, střední a vysoké frekvence). 5G síť poskytuje 

mnohonásobně rychlejší a objemnější datový přenos oproti starším generacím sítě. 5G síť je 

velkým příslibem a možná i nutností pro rozšiřující se portfolio technologií ve výrobě (real-time 

senzory, IoT, virtuální realita, big data, využívání AI, prediktivní a monitorovací technologie). 

Cirkulární ekonomika je podle Gartnera ekonomický model, který od sebe odděluje schopnost 

dosáhnout hospodářského růstu a spotřebu primárních přírodních zdrojů. Oběhové 

hospodářství je založena na třech principech. Zaprvé vede k recyklaci materiálů a jejich 

opětovnému zpracování a použití. Zadruhé, materiály se používají tak dlouho, jak jen to jde (to 

může vést k úpravám obchodních modelů). Materiály jsou vraceny zpět do životního prostředí 

způsobem, který má na životní prostředí pozitivní nebo neutrální dopad.  

Digital operating systems jsou novou generací podnikových výrobních systémů. Spojují základní 

pilíře podnikového výrobního systému s inteligentní výrobou a vytvářejí tak integrovanou 

aplikaci digitálních principů a neustálého zlepšování výrobních procesů. Při synchronizaci s 

dodavatelským řetězcem organizace bude operační systém hnací silou zvyšování výkonnosti a 

konkurenční výhody výrobních operací. 

IT/OT convergence and alignment neboli konvergence a sladění IT a OT systémů (operational 

technology). OT systémy jsou využívány zejména ve výrobě (průmyslové řídící systémy) jako 
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hardware a software, které detekuje a odstraňuje chyby. IT systémy jsou běžně napojeny na 

síťový internet, nikoliv však OT systémy. Proto je nutné OT systémy dovybavit IT systémy. 

Konvergence IT/OT odráží rostoucí využívání standardních IT technologií v rámci OT. Sladění je 

nezbytnou organizační reakcí na tyto změny. 

Machine learning neboli strojové učení je technická disciplína, která identifikuje vzorce a 

generuje předpovědi na základě analýzy velkých souborů dat. Strojové učená výrobní firma 

využije od vývoje nového produktu (např. na základě dat o zákaznících), při výrobě (učí se 

roboti, kontrola kvality) nebo při optimalizaci výrobního řetězce (řízení zásob, logistika apod.) 

Výstup 3: Hype Cycle for manufacturing operations strategy, 2020 

Zdroj: Gartner; poznámka: barevné symboly u technologií ilustrují čas, kdy se technologie pravděpodobně dostane 

do poslední fáze svého životního cyklu (Plateau of Productivity) 

Velký vliv na budoucí rozvoj ekonomik regionů se dá očekávat i od identifikovaných 

nastupujících technologií (tzv. emerging technologies). Jedná se většinově o technologie v první 

fázi životního cyklu, tedy technologie, které jsou teprve na začátku svého vývoje. Nově se 

formující technologie jsou zachyceny v příloze 1 (Hype Cycle for emerging technologies, 2020). 

Graf nabízí několik trendů, které lze konfrontovat i s potenciálním vývojem v Libereckém kraji. 

Composable enterprise je zjednodušeně koncept pro řízení firem, který umožňuje firmám 

rychleji reagovat na změny v obchodních příležitostech, implementace konceptu pomáhá 
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firmám být agilnější a odolnější vůči změnám zvenčí (např. pandemie nebo recese). Soukromé 

5G sítě budou v budoucnu velkou příležitostí a konkurenční výhodou zejména u výrobních 

firem, jejichž výrobní procesy budou moc být datově náročnější, rychlejší a komplexnější. 

Vzhledem k tomu, že Liberecký region (i celé Česko) je silně orientován na výrobní obory, lze 

považovat zavádění 5G sítí jako velkou příležitost pro posílení konkurenceschopnosti regionu. 

Nové technologie se očekávají v horizontu více než 10 let v oblasti výpočtů a skladování DNA 

nebo biodegradabilních senzorů. Obě technologie se obejdou bez křemíku a budou fungovat 

na bázi nových inovativních biochemických materiálů a uhlíku. Řada technologií také souvisí 

s využitím umělé inteligence (AI). Očekává se, že nové typy AI budou sami dynamicky reagovat 

na změnu prostředí, budou reagovat na problémy a řešit je. 

 

3.3. Společenské výzvy v oblasti technologií 

Nové a nastupující technologie proměňují celkový chod společnosti a zasahují do veškerých 

činností člověka. Nové technologie nabízejí širokou škálu benefitů a jsou vyvíjeny zejména 

s cílem zlepšit stav věcí. Na druhou stranu technologie a jejich využívání mohou přinášet i 

negativní dopady ve společnosti. Zároveň řada disruptivních technologií má potenciál reagovat 

na řadu společenských výzev. Cílem této kapitoly je primárně ukázat společenské výzvy, které 

dnešní a budoucí technologické trendy mohou pomáhat řešit. 

Vhodným podkladem pro identifikaci společenských výzev je prioritní osa výzkumného 

programu Horizon 2020. Horizon 2020 je největším programem financovaný EU zaměřeným na 

výzkum a vývoj. V rámci programu byly určeny hlavní problémy/výzvy evropské společnosti a je 

snahou, aby byly v rámci programu vyvíjeny takové technologie, které budou společenské 

problémy řešit a zmírňovat. Mezi hlavních 7 společenských výzev EU se řadí: 

• Zdraví, demografické změny a životní pohoda (wellbeing) 

• Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika 

• Zajištěná, čistá a účinná energie 

• Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 

• Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny 

• Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti 

• Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejích občanů 

Významné stárnutí populace, kardiovaskulární onemocnění, rakovina či diabetes jsou klíčovými 

výzvami v oblasti zdraví populace. Rostoucí náklady na zdravotní i sociální péči nutí společnost 
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přicházet s novými technologiemi. Očekává se, že hlavním směrem k řešení výzvy se stane 

personalizovaná medicína (s využitím metod genomiky) a také masivní využívání ICT technologií 

(e-Health a m-Health). 

Hlavní výzvou v oblasti potravinářství je zajištění kvalitních a zdravých potravin. VaV směřuje do 

tvorby nových technologií, které zajistí udržitelný agropotravinářský sektor a šetrný rybolov.   

V oblasti čisté energie se výzkum zaměřuje na přechod na spolehlivý, cenově dostupný, 

udržitelný a konkurenceschopný energetický systém a na snížení závislosti na fosilních palivech. 

Hlavními tématy v rámci výzkumu dopravních systémů jsou akcentovány bezpečnost, šetrnost 

vůči životnímu prostředí a lepší mobilita (méně dopravních zácp, větší dostupnost apod.). 

Životní prostředí je zdůrazněno i v páté výzvě. V rámci ní jsou podporovány ty výzkumné 

aktivity, které povedou k ochraně přírodních zdrojů a ekosystémů či povedou k účinnému 

využívání materiálů a zdrojů. 

Šestá výzva je určena zejména pro společenskovědní výzkum jako jsou ekonomie, sociologie, 

antropologie či historie. Nicméně je zde kladen velký důraz na využívání a tvorbu ICT 

technologií. Poslední výzva ochrana svobody a bezpečnost je zaměřena na ochranu kritických 

infrastruktur, odolnost vůči katastrofám, adaptaci na klimatické změny, boj proti terorismu a 

organizovanému zločinu či digitální bezpečnost včetně kybernetické bezpečnosti. 

Kybernetická bezpečnost je zdůrazněna také v rámci výstupů společnosti Gartner. Firma 

upozorňuje, že řada současných i budoucích a sofistikovanějších technologií může být zneužita 

(např. umělá inteligence). V kontextu hackerských útoků, útoků na výrobní podniky i kritickou 

infrastrukturu (př. nemocnice) je velkou společenskou výzvou digitální bezpečnost a ochrana 

dat.  

Uvažujeme také enviromentální trendy, které jsou klíčové pro správné fungování ekosystémů 

a zdravé společnosti. Hlavní zdroj v této oblasti tvoří Sustainable Development Goals (SDGs 

neboli Cíle udržitelného rozvoje), jež byly přijaty pod patronátem UNDP pro období 2015 až 

2030. V této souvislosti zmiňme také důraz na cirkulární ekonomiku, které je nastupujícím 

trendem posledních let a významně ovlivňuje celkový proces výrobních firem a nakládání 

s materiály. Roli oběhového hospodářství také významně akcentuje Evropská komise v rámci 

své strategie pro udržitelnost a konkurenceschopnou klimaticky neutrální ekonomiku. Mezi cíle, 

které mají potenciál rozvoje v regionu se řadí především: 

• Cíl 6: Clean water & sanitation: úsporné a efektivní využívání vody 

https://sdgs.un.org/goals
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• Cíl 9: Indrustry, innovation and infrastructure: udržitelný rozvoj průmyslu, efektivní 

využívání zdrojů a materiálů  

 

3.4. Globální trendy a specializace Libereckého kraje 

Výstup 4 ilustruje průniky mezi krajskými doménami specializace a globálními technologickými 

trendy. Globální technologické trendy se poměrně často potkávají s obsahem domén 

specializace. Domény nejvíce odrážejí trend nanotechnologií, který lze vysledovat ve všech 

krajských specializacích. Silné zastoupení má také obor Advanced Materials, který lze naplňovat 

v 6 doménách. Na druhé straně byly identifikovány trendy, které nebyly dostatečně 

podchyceny ani jednou doménou. Jedné se o blockchain, cloud computing a oblast security. 

Zároveň pro budoucí rozvoj kraje je vhodné se zaměřit na vývoj a podporu implementace 

nových technologií, které se již nyní prosazují ve výrobách nejpokročilejších hráčů. Jedná se o 

technologie, které zásadně mění výrobní procesy firem, a u kterých se očekává plná adaptace 

do 5 či 10 let (záleží na konkrétní technologii, viz kapitola 3.2.). 

Výstup 4: Matice globálních technologických trendů a domén specializace Libereckého kraje 

Krajské domény specializace / Globální 
technologické trendy 
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Additive Manufacturing x 
 

x 
  

x 
  

Advanced Manufacturing Technology x x x 
 

x 
 

x x 

Advanced Materials 
  

x x x x x 
 

Artificial Intelligence x 
 

x x 
   

x 

Augmented/Virtual Reality x x x 
 

x 
  

x 

Big Data x 
       

Blockchain 
        

Connectivity 
       

x 

Clean water & sanitation 
   

x x 
   

Cloud computing 
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Industrial Biotechnology 
   

x x 
 

x 
 

Indrustry, innovation and infrastructure  x 
 

x 
    

Internet of Things (IoT) 
  

x 
    

x 

Micro- and Nanoelectronics x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Mobility 
 

x 
      

Nanotechnology x x x x x x x x 

Photonics 
 

x x 
   

x 
 

Robotics x x 
    

x x 

Security 
        

Simulation x 
    

x x 
 

System Intergration 
    

x 
   

Zdroj: Krajské domény specializace, Evropská komise, Boston Consulting Group, OSN  
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4. EKONOMICKÉ A VÝZKUMNÉ TRENDY LIBERECKÉHO KRAJE 

Následující kapitola je zásadní analytickou částí této studie. Hlavním cílem této části je 

identifikovat hlavní oborové specializace, jak na straně akademického prostředí (subsystém 

znalosti/inovace poskytující), tak na straně firemního sektoru (subsystém znalosti/inovace 

využívající). Zjištěné oborové specializace jsou konfrontovány s globálními technologickými 

trendy a také s již existujícími doménami specializace v rámci regionu. 

Úvodní část kapitoly nabízí srovnání Libereckého kraje s jinými vybranými regiony. Následující 

část kapitoly se věnuje subsystému znalosti poskytující, tedy vědeckým a výzkumným 

organizacím. Jsou představeny klíčový aktéři subsystému. V analýze je hodnocena postupně 

patentová aktivita, participace na mezinárodním výzkumu a publikační aktivita. Vybraná část 

kapitoly je věnována také střednímu školství. Druhá část kapitoly představuje subsystém 

znalosti využívající, tedy firmy. Analýza se specificky věnuje významu ekonomických oborů, 

významu regionálních domén specializace, patentové aktivitě či zapojení firem do 

mezinárodních výzkumných projektů. Poslední část kapitoly je orientována na síťové analýzy 

zhotovených z dat o kolaborativním výzkumu. Poznatky z této kapitoly jsou využity v kapitole 5.  

4.1. Benchmark s vybranými regiony 

Pro benchmark Libereckého kraje lze využít srovnání s podobně strukturálně zaměřenými 

regiony, německým Durynskem a polským Lodžským vojvodstvím. Durynsko se historicky 

orientovalo na sklářský průmysl či výrobu porcelánu. Aktuálně je region centrem optiky (např. 

Carl Zeiss, Jena) a automobilového průmyslu (Opel, Eisenach). V rámci chytré specializace podle 

konceptu RIS3 se region soustředí např. na podporu těchto oblastí: neuroinformatika, textilní 

technologie, IoT, udržitelná a chytrá mobilita, medicínské technologie a biotechnologie, micro 

a nano technologie, sensorika a robotika, optika, fotonika a plastové materiály, udržitelná 

energetika a využívání zdrojů, ICT a digitální služby (např. e-commerce, tele-assistance, 

eHealth).  

Region Lodžské vojvodství reprezentovaný hlavním městem Lodž patřil historicky mezi největší 

centra textilního průmyslu v Evropě. I dnes se region věnuje výzkumu a inovacím v oblasti 

textilních technologií. Chytrá specializace regionu (RIS3) směřuje např. do těchto oblastí: 

moderní textilní a módní průmysl a využití ICT; pokročilé konstrukční materiály a kompozity; IT 

a telekomunikace, využití ICT v dopravě, zdravotnictví, farmacii nebo zemědělství; modernizace 

energetiky regionu a využívání obnovitelných zdrojů; medicínský, farmaceutický a kosmetický 

průmysl, biotechnologie a eHealth; inovativní zemědělství a potravinářský průmysl. Podrobnější 

popis RIS3 specializace regionů včetně Libereckého kraje lze dohledat v příloze 5. 
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Při pohledu na celkový výkon ekonomiky pohledem HDP na obyvatele v paritě kupní síly 

Liberecký kraj dosahuje úrovně okolo 23 600 EUR (údaj za rok 2019, region Severovýchod). 

V celém sledovaném období se Liberecký kraj drží za regionem Durynsko i za dlouhodobým 

průměrem EU27 (v roce 2019 činil průměr EU27 HDP na obyv. v PPS 30 200 EUR). Nejvíce se 

průměru EU přibližuje německé Durynsko. Na druhé straně všechny 3 vybrané regiony vykazují 

v posledních letech vyšší dynamiku růstu oproti průměru EU. Liberecký kraj a Durynsko posílili 

přibližně o třetinu své HDP oproti roku 2010, Lodžské vojvodství dokonce téměř o polovinu. 

Oproti tomu HDP EU rostlo ve stejném období pouze o 25 % (více je zdokumentováno v příloze 

4). 

Ve výdajích na výzkum a vývoj si Liberecký kraj vede relativně dobře, zejména v posledních 

letech výdaje na výzkum a vývoj v kraji dosahují průměru Evropské unie (okolo 2 %). Durynsko 

se mezi srovnávanými regiony drží dlouhodobě na prvním místě jak ve výdajích na výzkum a 

vývoj na obyvatele v paritě kupní síly, tak ve výdajích na VaV vyjádřených v procentech HDP, 

kde v posledních deseti letech vždy převyšuje hranici 2 %. Naopak polský region Lodžské 

vojvodství ve výdajích na výzkum a vývoj značně zaostává a tyto výdaje v posledních deseti 

letech nepřekračují 1 % místního HDP. 

Výstup 5: Benchmark Liberecka s regiony Durynska a Lodžského vojvodství ve vybraných indikátorech, 2010─2019 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Region/Indikátor HDP na obyvatele v PPS (EUR) 

Liberecký kraj (CZ) 15800 16400 16400 17100 18000 18700 19200 20400 21200 23600 

Durynsko (DE) 20400 21900 22100 23000 24300 24600 25200 26200 26700 27000 

Lodžské vojvodství (PL) 14600 15600 16200 16400 16900 17900 18200 19000 19900 21400 

EU27 24100 24900 25600 25700 26000 26600 27500 28200 29300 30200 

Region/Indikátor Výdaje na VaV na obyvatele v PPS (EUR) 

Severovýchod* (CZ) 182,6 216,4 259,8 243,2 252,7 242,1 233,8 257,9 291,8 x 

Durynsko (DE) 402.3** 448,4 x 469 x 464,7 x 520,6 x x 

Lodžské vojvodství (PL) 85,9 87,2 112,7 100,1 104 107,9 102,8 124,3 172,2 x 

EU27 436,9 446,8 466,6 476,6 479,1 488,5 503,6 507,9 532,5 553 

Region/Indikátor Výdaje na VaV v procentech HDP  

Liberecký kraj (CZ)*** 1,16 1,45 2,20 1,79 1,87 1,71 1,74 1,78 2,00 2,02 

Durynsko (DE) 2.18** 2,13 x 2,17 x 2,04 x 2,21 x x 

Lodžské vojvodství (PL) 0,62 0,61 0,77 0,67 0,67 0,67 0,62 0,72 0,95 x 

EU27 1,97 1,97 2,02 2,08 2,10 2,11 2,13 2,12 2,15 2,18 

Zdroj dat: Eurostat, ČSÚ (***); *data dostupná pouze za NUTS 2 region (Liberecký + Královéhradecký + Pardubický 
kraj); **data z roku 2009 

Výroba motorových vozidel, textilií a elektrických zařízení se řadí mezi ekonomické obory, ve 

kterých region Severovýchod dosahuje v zaměstnanosti největší komparativní výhody oproti 
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EU. Z širšího kontextu jsou pro region z pohledu zaměstnanosti velmi důležité výrobní obory, 

ve kterých z velké většiny přesahují relativní hodnoty ve srovnání EU. Mezi další významné 

obory v regionu z pohledu zaměstnanosti lze vypíchnout výrobu počítačů, elektronických a 

optických přístrojů a zařízení, výrobu pryžových a plastových výrobků či výrobu ostatních 

nekovových minerálních výrobků (více ve výstupu 6).  

Na druhé straně relativním srovnání mezd a platů podle ekonomických oborů ukazuje, že 

region Severovýchod zaostává za průměrem EU. Většina oborů se pohybuje na úrovni 35 % až 

50 % průměrné hodnoty EU. Relativně nejlepší výchozí pozici v regionu reprezentují obory 

výroba textilií a výroba potravinářských výrobků, které přesahují 55 % průměrné úrovně EU 

(výstup 6). Relativně nízká platová základna regionu je předpokladem pro rychlejší růst mezd a 

platů oproti průměru EU. Mzdy a platy ve většině oborech v regionu rostly mezi roky 2014 a 

2018 o 20 % až 40 % rychleji než v EU (výstup 7). „Premianty“ v tomto ohledu jsou obory opravy 

a údržba motorových vozidel, výroba potravin a stravování a pohostinství. Zároveň ale nižší 

platová úroveň ukazuje na skutečnost, že Liberecký kraj stále staví svou konkurenční výhodu 

mimo jiné i na nízké cenně výrobních nákladů. 

Z pohledu zaměstnanosti komparativně narostly zejména obory výroba motorových vozidel, 

výroba strojů a zařízení a výroba z pryže a plastu. Přílohy 2 a 3 poskytují informace o 

komparativním srovnání v zaměstnanosti a platech podle ekonomických oborů regionu 

Severovýchod s již porovnávanými regiony – Lodžské vojvodství a Durynsko. Např. Lodžské 

vojvodství se daleko více orientuje na výrobu oděvů. S výjimkou několika oborů je platová 

hladina v polském regionu nižší. Durynsko se mimo potravinářství více specializuje na výrobu 

z kovových materiálů a výrobu počítačů, elektroniky, optoelektroniky a optických přístrojů (více 

informací se nachází v přílohách 2 a 3). 
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Výstup 6: Zaměstnanost a platy v ekonomických oborech v regionu Severovýchod, 2018, srovnání s EU 

 
Zdroj: Eurostat; poznámka: modře označeny výrobní obory, žlutě označeny nevýrobní obory, zahrnuty obory se 
s 5 tis. zaměstnanci a více, zaměstnanost v ekonomickém oboru se počítá jako podíl zaměstnanosti v regionu na 
podílu zaměstnanosti v EU (EU 28 = 100), mzdy a platy se počítají analogicky; počet zaměstnanců v ekonomické 
oblasti je ilustrován velikostí bubliny, číslo u názvu oboru či v závorce ukazuje počet zaměstnanců v oboru 
v absolutních hodnotách, region Severovýchod zahrnuje Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, 1-
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách, 2-Architektonické a inženýrské činnosti, 3- Maloobchod s ostatním 
zbožím ve specializovaných prodejnách, 4-Ostatní specializovaný velkoobchod, 5-Činnosti související se 
zaměstnáním. 6-Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost, 7- Maloobchod s ostatními výrobky převážně 
pro domácnost ve specializovaných prodejnách; *Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a 
slaměných výrobků 
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Výstup 7: Změna v zaměstnanosti a platech v ekonomických oborech v regionu Severovýchod mezi roky 2014 a 2018, srovnání 
s EU 

Zdroj: Eurostat; poznámka: modře označeny výrobní obory, žlutě označeny nevýrobní obory, zahrnuty obory se 
s 5 tis. zaměstnanci a více, změna v zaměstnanosti v ekonomickém oboru se počítá jako relativní změna v podílu 
zaměstnanosti v regionu mezi roky 2014 a 2018 vůči podílu zaměstnanosti v EU mezi roky 2014 a 2018 (EU 28 = 
100), mzdy a platy se počítají analogicky; počet zaměstnanců v ekonomické oblasti je ilustrován velikostí bubliny, 
číslo u názvu oboru či v závorce ukazuje počet zaměstnanců v oboru v absolutních hodnotách, region 
Severovýchod zahrnuje Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, 1-Maloobchod v nespecializovaných 
prodejnách, 2-Architektonické a inženýrské činnosti, 3- Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných 
prodejnách, 4-Ostatní specializovaný velkoobchod, 5-Činnosti související se zaměstnáním. 6-Velkoobchod 
s výrobky převážně pro domácnost, 7- Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost 
ve specializovaných prodejnách; *Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 
výrobků  
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4.2. Analýza strany nabídky znalostí 

Cílem analýzy strany nabídky znalostí je identifikovat silné regionální kompetence na straně 

subsystému vytvářejícího znalosti. Tyto kompetence lze považovat za potenciální směry rozvoje 

inovací v kraji. Součástí analýzy je také identifikace klíčových hráčů. Kvantitativní část analýzy je 

pokryta údaji o patentech, mezinárodních a tuzemských výzkumných projektech, publikačních 

výkonech a dalších zdrojích. Nedílnou součástí analýzy je porovnání identifikovaných 

kompetencí s krajskými doménami specializace a globálními technologickými trendy. 

4.2.1. Technická univerzita v Liberci 

Na straně výzkumu a vývoje je jednoznačně nejdůležitější vědeckou institucí v kraji Technická 

univerzita v Liberci. V posledních letech se univerzita nejvíce specializuje na tvorbu duševního 

vlastnictví v oboru Textile and paper machines, který tvoří 15 % portfolia (výstup 8). Historicky 

se univerzita orientuje na výzkum v oblastech strojírenství a textilního inženýrství. Od 90. let 

přibyly na univerzitě nové směry jako jsou architektura, pedagogika, či ekonomie. V posledních 

letech se univerzita zaměřuje na nové obory jako jsou mechatronika, nanomateriály, 

zdravotnictví. 

Pokud se podíváme blíže na patenty z posledních let z oboru Textile and paper machines, jedná 

se zejména o patenty orientované na výrobu nanovláken, tkanin a výrobu netkaných textilií. 

Univerzita si zároveň udržuje specializace v oborech Materials, metalurgy (např. využívání 

odpadních materiálů do stavebních směsí) a v chemický oborech macromolecular chemistry, 

polymery (např. kompozitní vlákna na bázi polymeru a přírodní složky, kompozitní materiály 

vhodné pro 3D tisk; spolupráce s firmou Magna Exteriors Bohemia), Chemical engineering 

(např. filtrační materiály filtrující odpadní vodu; spolupráce s Envi-Pur, MEGA (Membrain)).  

V posledních letech také dochází k orientaci na nové obory jako např. Environmental 

technology (např. technologie pro čištění odpadních vod; spolupráce s firmami Aquatest, 

Dekonta, Enacon), Civil engineering (např. protipovodňové a protipožární zábrany; spolupráce 

s firmou JAP-Jacina) nebo Medical technology (např. náplasti z nanovláken, cévní protézy, 3D 

biodegradabilní zubní náhrada; spolupráce s firmou Beznoska).  

Mezi další patentové obory se silnějším postavením se řadí Handling (typicky způsoby 

manipulace s textilními stroji, robotická ramena; např. spolupráce s firmami VUTS, Rieter, MICO 

Robotic) a Measurement (zařízení pro měření týkající se textilních materiálů, výroby skla či 

filtračních membrán spolupráce s firmami Wolf Daniel, For G). Celkově za období 2016 až 2021 

bylo identifikováno 247 patentů a užitných vzorů (včetně přihlášek a již neplatných), které 

vlastní či spoluvlastní Technická univerzita v Liberci. 
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Výstup 8: Patentové portfolio Technické univerzity v Liberci podle technologických oborů, 2016−2021 

Zdroj: Patsnap, vlastní zpracování; poznámka: zobrazeny pouze obory s podílem 5 % a více; zahrnuty všechny 

patenty podle právního stavu a podle prvního data publikace; rok 2021 není kompletní 

Pro srovnání v letech 2010 až 2015 přihlásila univerzita celkem 335 patentů a užitných vzorů. 

V tomto období se univerzita nejvíce specializovala na obor Measurement s podílem 14 %, což 

je o 8 p.b. více oproti dnešku (výstup 9). V tomto oboru se jedná zejména o patenty zaměřené 

na analýzu materiálu pomocí elektrických, elektrochemických či magnetických prostředků nebo 

technologie využívající pro měření optické vlny. Část vynálezů spadá také do oboru 

chromatografie. Mezi další nejvýznamnější oborové specializace se řadily Textile and paper 

machines a Surface technology, coating shodně s 10 % s tím, že specializace na prvně 

jmenovaný obor k dnešku vzrostla, naopak důležitost druhého oboru k dnešku klesla. 

Nanomateriály, pokročilé materiály (s návazností na 3D tisk, cirkulární ekonomiku nebo 

medicínské aplikace), filtrace a čištění odpadních vod a robotika jsou ukázkami globálních 

technologických trendů, které lze vysledovat v tvorbě duševního vlastnictví Technické 

univerzity v Liberci. 
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Výstup 9: Patentové portfolio Technické univerzity v Liberci podle technologických oborů, 2010−2015 

 

Zdroj: Patsnap, vlastní zpracování; poznámka: zobrazeny pouze obory s podílem 5 % a více; zahrnuty všechny 

patenty podle právního stavu a podle prvního data publikace 

V posledních letech se univerzita snaží registrovat více mezinárodních patentů a také významně 

stoupl podíl patentů oproti užitným vzorům. Mezinárodní patenty tvoří 17 % univerzitního 

duševního vlastnictví publikovaného od roku 2016. Výstup 10 zohledňuje patentovou krajinu 

Technické univerzity v Liberci ve dvou časových obdobích. Byť v posledních letech vykázala 

univerzita méně výstupů, stoupá kvalita a ochrana jejího duševního vlastnictví. V letech 2016 

až 2021 tvořily univerzitní patenty 53 % na celkovém portfoliu, což je o téměř 20 p.b. více než 

v předchozím období. Zároveň téměř o 10 p.b. vzrostl počet patentů, které byly registrovány i 

mimo Česko. 

Výstup 10: Porovnání patentové krajiny Technické univerzity v Liberci, 2016–2021 a 2010–2015 

Časové 
období 

Počet patentů, 
užitných vzorů a 

průmyslových vzorů 

Pouze 
patenty 

Mezinárodní 
patenty 

Pouze 
patenty v % 

Mezinárodní 
patenty v % 

2016–2021 247 131 42 53,0 17,0 

2010–2015 335 116 25 34,6 7,5 
Zdroj: Patsnap, vlastní zpracování; poznámka: všechny patenty podle právního stavu a podle prvního data 

publikace 

4.2.2. TOPTEC 

Mezi další významné výzkumné pracoviště v kraji lze řadit Výzkumné centrum speciální optiky 

a optoelektronických systémů TOPTEC, které je oddělením Ústavu fyziky plazmatu AV ČR a je 

lokalizováno v Turnově. Výzkumné pracoviště zaměstnává přibližně 40 vědců a techniků. 
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Pracoviště se transformovalo v letech 2010 až 2013 v nové výzkumné centrum, které se 

zejména orientuje na výzkum a vývoj opracování optických prvků, realizaci tenkých vrstev a 

velmi přesná měření. Centrum zastřešuje několik laboratoří, které se věnují holografii a 

interferometrii; vývoji přesných obráběcích procesů; jemné mechanice pro speciální typy 

montáží a procesům přesného lisování; a laserové spektroskopii. 

Z obou výstupů, které hodnotí 2 časová období, je zřejmé, že specializace pracoviště je 

orientována na optické a metrologické technologie. V posledních letech se objem i oborová 

diverzifikace duševního vlastnictví zvětšily (výstupy 11 a 12). V období od roku 2016 do dneška 

byla publikováno 16 patentů a užitných vzorů, mezi roky 2010 a 2015 to bylo pouze 7 výstupů. 

Nově se pracoviště v patentové aktivitě věnuje oboru Machine tools. V oboru Optics se jedná 

např. o vysoce výkonný laserový převaděč nebo sestavy optických prvků. Do oblasti 

Measurement spadá např. zařízení pro sledování kvality materiálu na textilním stroji (společný 

mezinárodní patent s firmou Rieter) nebo optický systém pro hyperspektrální zobrazování. 

Příkladem duševního vlastnictví v oboru Machine tools je nový typ laserové hlavy. 

V posledních letech se TOPTEC soustředí více na produkci kvalitnějšího duševního vlastnictví. 

Od roku 2016 centrum registrovalo 8 patentů (z toho 2 mezinárodní) a 8 užitných vzorů. 

V předešlém období se jednalo pouze o 1 patent ze 7 výstupů a ani jeden výstup nebyl 

registrován mimo Česko.  

Výstup 11: Patentové portfolio Ústavu fyziky plazmatu AV ČR (TOPTEC) podle technologických oborů, 2016−2021 

 
Zdroj: Patsnap, vlastní zpracování; poznámka: zobrazeny pouze obory s podílem 5 % a více; zahrnuty všechny 

patenty podle právního stavu a podle prvního data publikace; rok 2021 není kompletní 
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Výstup 12: Patentové portfolio Ústavu fyziky plazmatu AV ČR (TOPTEC) podle technologických oborů, 2010−2015 

 
Zdroj: Patsnap, vlastní zpracování; poznámka: zobrazeny pouze obory s podílem 5 % a více; zahrnuty všechny 

patenty podle právního stavu a podle prvního data publikace 

 

4.2.3. Patentová aktivita strany nabídky inovací 

Na straně vědeckých institucí se patentový výzkum v regionu nejvíce orientuje na technologie 

využívané v metrologii a vynálezy související s textilními obory, ať už se jedná o nové typy 

nanovláken a způsoby jejich výroby, netkané textilie či nové výrobní procesy a díly u textilních 

strojů. Orientace na nové typy textilních vláken je zřejmá také z oboru Surface technology, 

coating, kde se z velké části jedná o nové druhy kompozitních povlakovaných vláken. Metoda 

pro 3D tisk budov vlastněná Technickou univerzitou v Liberci je příkladem nového patentu 

z oboru Other special machines. Výstup 13 shrnuje výkonost v patentové činnosti výzkumných 

institucí libereckého kraje podle technologických oborů. Do celkové bilance vstupují patenty a 

užitné vzory vlastněné 3 institucemi: Technická univerzita v Liberci (582), Výzkumné centrum 

speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC (26) a Nemocnice Liberec (2). 

Dlouhodobě převládá tvorba duševního vlastnictví ve strojírenských a chemických oborech. 

Obory Medical technology, Environmental technology, Civil engineering, Basic materials 

chemistry patří mezi nové růstové směry, ve kterých v posledních letech vědecké instituce 

z regionu více patentují než v minulosti. Například vynálezy z oblasti environmentálních 

technologií, které se týkají čištění odpadních vod, filtrů a biofiltrů reagují na některé globální 

cíle, které se týkají udržitelnosti – zlepšení kvality vody, minimalizace úniku chemikálií, 

opětovné využívání vody. Příloha 6 nabízí křížový pohled na patentová data z pohledu 

klasifikace IPC a klasifikace NACE. Výstup poměrně dobře ilustruje uplatnění patentů v reálných 

ekonomických oborech. 

V kontextu oborů a technologií, které budou hrát klíčovou roli v rozvoji společností a ekonomik 

regionů v příštích dekádách lze u vývojových aktivit výzkumných organizací vidět několik 

pozitivních trendů. Výzkumné instituce se více než v minulosti orientují na vývoj 

environmentálních technologií, technologií vhodné pro cirkulární ekonomiku nebo 

nanotechnologie. To jsou nepochybně směry, které můžou v příštích 5 či 10 letech, ale 

pravděpodobně i v delším časovém horizontu, hrát pro region podstatnou roli a zároveň patří 

mezi megatrendy budoucího rozvoje (viz, kapitola 3, Gartner, SDGs, H2020, EU). Pro budoucí 

rozvoj regionu je také vhodné ze strany výzkumných organizací pokračovat ve výzkumu a vývoji 
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technologií v oboru fotoniky. Na druhé straně je řada technologií a oborů, které budou 

v příštích 5 či 10 letech velmi významné, ale na straně výzkumných organizací nejsou příliš 

rozvíjeny. Jedné se např. o pokročilé metody umělé inteligence, blockchain, cybersecurity nebo 

vývoj vybraných pokročilých technologií pro výrobní procesy.  

Výstup 13: Patentové portfolio výzkumných institucí v Libereckém kraji, 2010−2021 

Technologické obory 2016−2021 2010−2015 
Počet 

celkem 

Podíl oboru 
2016−2021 

(v %) 

Podíl oboru 
2010−2015 

(v %) 

Relativní změna 
mezi obdobími (v 

%) 

Measurement 20 51 71 7,6 % 14,9 % 39,2 % 

Textile and paper machines 36 34 70 13,7 % 9,9 % 105,9 % 

Surface technology, coating 13 33 46 5,0 % 9,6 % 39,4 % 

Macromol. chemistry, polymers 16 27 43 6,1 % 7,9 % 59,3 % 

Materials, metallurgy 18 20 38 6,9 % 5,8 % 90,0 % 

Other special machines 13 25 38 5,0 % 7,3 % 52,0 % 

Handling 15 17 32 5,7 % 5,0 % 88,2 % 

Transport 12 20 32 4,6 % 5,8 % 60,0 % 

Chemical engineering 14 16 30 5,3 % 4,7 % 87,5 % 

Machine tools 9 19 28 3,4 % 5,6 % 47,4 % 

Other consumer goods 13 10 23 5,0 % 2,9 % 130,0 % 

Medical technology 12 8 20 4,6 % 2,3 % 150,0 % 

Environmental technology 13 6 19 5,0 % 1,8 % 216,7 % 

Civil engineering 12 6 18 4,6 % 1,8 % 200,0 % 

Optics 7 7 14 2,7 % 2,0 % 100,0 % 

Basic materials chemistry 9 4 13 3,4 % 1,2 % 225,0 % 

Electrical machin., appar, energy 3 8 11 1,1 % 2,3 % 37,5 % 

Micro-structural and nano-tech. 3 7 10 1,1 % 2,0 % 42,9 % 

Analysis of biological materials 5 4 9 1,9 % 1,2 % 125,0 % 

Engines, pumps, turbines 3 3 6 1,1 % 0,9 % 100,0 % 

Computer technology 2 3 5 0,8 % 0,9 % 66,7 % 

Pharmaceuticals 3 1 4 1,1 % 0,3 % 300,0 % 

Thermal processes and apparatus 2 2 4 0,8 % 0,6 % 100,0 % 

Control - 4 4 -  1,2 % - 

Mechanical elements 1 2 3 0,4 % 0,6 % 50,0 % 

Biotechnology 1 1 2 0,4 % 0,3 % 100,0 % 

Furniture, games 4 - 4 1,5 % - - 

Telecommunications 1 - 1 0,4 % - - 

IT methods for management 1 - 1 0,4 % - - 

Audio-visual technology 1 - 1 0,4 % - - 

Obor neuveden - 4 4 - 1,2 %  - 

Celkový součet 262 342 604    
Zdroj: Patsnap, vlastní zpracování; poznámka: barevné rozlišení oborů podle převažujícího typu sektoru (zdroj: 

WIPO statistics database): modrá=strojírenství, fialová=chemie, oranžová: nástroje a přístrojová technika, 

šedá=elektrotechnika; zelená= ostatní obory; zahrnuty všechny patenty podle právního stavu a podle prvního 

data publikace 
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Nejhodnotnější akademické pateny v regionu vlastní Technická univerzita v Liberci. Způsob 

výroby polymerních nanovláken je podle odhadované valuace nejcennějším patentem 

univerzity s valuací 1 390 000 USD. Nové metody výroby nanovláken se týkají i dalších 

hodnotných patentů (výstup 14). Mezi dobře hodnocenými patenty se nachází také již zmíněný 

společný patent Centra TOPTEC (Ústav fyziky plazmatu AV ČR) s firmou Rieter (zařízení pro 

sledování kvality materiálu na textilním stroji). Hodnota patentů využitá v této analýze vychází 

z modelů uplatněných na všechny patenty na světě. Nelze ji však brát jako přesné vyjádření 

reálné tržní ceny, ale spíše jako reflexi potenciálu komercializace daného patentu. 

Nanotechnology, Advanced Materials a Photonics jsou typickými mega trendy, které lze 

vysledovat v rámci nejhodnotnějších patentů v regionu. Řada nových objevů z výstupu 14 

reaguje na nové globální technologické trendy. V oblasti Nanotechnology se jedná zejména o 

výrobu a využití nanovláken a způsoby získávání nanočástic, v oblasti Advanced Materials je 

příkladem bio kompozitní materiál. Advanced Manufacturing Technology a Big Data jsou 

charakteristické např. pro patent sledující kvalitu materiálu na textilních strojích. 

Výstup 14: Nejhodnotnější aktivní patenty výzkumných institucí v Libereckém kraji 

Číslo patentu 
Registrované 

úřady 
Rok 
pub. 

Majitelé Hlavní třída IPC Specifikace patentu (IPC) 
Technolog. 

obor 

Hodnota 
patentu      
(v USD) 

ES2762300T3 

WIPO, EPO, 
US, CN, JP, ES, 

RU, CZ, PL 
2020 

TUL; EGU - 
HV LAB 

TEXTILES; 
PAPER 

Formation of filaments, threads, 
or the like 

Textile and 
paper 

machines 
$ 1,390,000 

EP2687838B1 EPO, CN, CZ, IN 2019 

RIETER CZ 
USTAV 
FYZIKY 

PLAZMAT
U AV CR 

PHYSICS 

Investigating or analysing 
materials by the use of optical 

means, i.e. using sub-millimetre 
waves, infrared, visible or 

ultraviolet light 

Measureme
nt 

$ 160,000 

DE1020141188
19B4 

DE, CN, CZ, IN 2019 
RIETER CZ; 

TUL 

PERFORMING 
OPERATIONS; 
TRANSPORT. 

Winding, coiling, or depositing 
filamentary material 

Handling $ 160,000 

DE1120070012
33B4 

WIPO, DE, CN, 
CZ 

2014 TUL 
PERFORMING 
OPERATIONS; 
TRANSPORT. 

Winding, coiling, or depositing 
filamentary material 

Handling $ 160,000 

EP2917391B1 WIPO, EPO, CZ 2019 SCILIF; TUL 
TEXTILES; 

PAPER 
Woven fabrics designed to make 

specified articles 

Textile and 
paper 

machines 
$ 79,000 

JP6375324B2 JP, CZ 2018 TUL 
CHEMISTRY; 

METALLURGY 
Silicon; Compounds thereof 

Materials, 
metallurgy 

$ 33,000 

HUE034692T2 

EPO, CZ, PL, 
HU 

2018 
TUL; 

TONAK 
HUMAN 

NECESSITIES 
Manufacturing hats 

Other 
consumer 

goods 
$ 30,000 

EP3077811B1 

WIPO, EPO, 
US, CZ 

2018 TUL PHYSICS 
Investigating or analysing 

materials by specific methods 

Analysis of 
biological 
materials 

$ 28,000 

EP2875507B1 WIPO, EPO, CZ 2018 TUL PHYSICS 

Methods or devices for 
transmitting, conducting or 
directing sound in general; 

Methods or devices for 
protecting against, or for 

damping, noise or other acoustic 
waves in general 

Other 
consumer 

goods 
$ 27,000 

https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=d37ae492-eadd-4bb9-a8e8-21e2ac452532
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=15689ac5-76ff-4b26-ad71-2b3e4190e1bb
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=b3ee3c25-2388-4ddf-8511-5d398fd7f553
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=b3ee3c25-2388-4ddf-8511-5d398fd7f553
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=215c7239-ce9c-4112-a8ba-e027b27ee6ce
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=215c7239-ce9c-4112-a8ba-e027b27ee6ce
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=1613cde7-4b59-456a-9146-81647d5bb58b
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=718e9f00-b0c3-4ff3-b975-064018477185
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=db00b8ee-7861-46d7-9c50-b3f353d03846
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=bf0285ff-0205-4b46-b9be-8a72a3052d30
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=cc2b5e15-e691-41f0-8de6-2967372ac0f4
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EP2530189B1 EPO, CZ 2018 TUL 
TEXTILES; 

PAPER 

Chemical after-treatment of 
man-made filaments or the like 

during manufacture 

Textile and 
paper 

machines 
$ 25,000 

EP3511510B1 EPO, CZ 2020 
JAP - 

JACINA; 
TUL 

FIXED 
CONSTRUCTIO

NS 

Screening or protective devices 
for openings, with or without 

operating or securing 
mechanisms; Closures of similar 

construction 

Civil 
engineering 

$ 24,000 

CZ306879B6 WIPO, CZ 2017 

TUL; 
MAGNA 

EXTERIORS 
BOHEMIA 

CHEMISTRY; 
METALLURGY 

Compositions of polyesters 
obtained by reactions forming a 
carboxylic ester link in the main 

chain 

Macromolec
ular 

chemistry, 
polymers 

$ 23,000 

EP2862967B1 EPO, CZ 2019 TUL 
PERFORMING 
OPERATIONS; 
TRANSPORT. 

Filtering material for liquid or 
gaseous fluids 

Chemical 
engineering 

$ 22,000 

EP2651213B1 WIPO, EPO, CZ 2015 TUL 
HUMAN 

NECESSITIES 
Fish-hooks 

Other special 
machines 

$ 22,000 

EP2746439B1 EPO, CZ 2016 TUL 
TEXTILES; 

PAPER 

Non-woven fabrics formed 
wholly or mainly of staple fibres 

or like relatively short fibres 

Textile and 
paper 

machines 
$ 22,000 

EP2516706B1 WIPO, EPO, CZ 2017 TUL 
TEXTILES; 

PAPER 

Spinning or twisting machines in 
which the product is wound-up 

continuously 

Textile and 
paper 

machines 
$ 21,000 

Zdroj: Patsnap, vlastní zpracování; poznámka: klasifikace IPC je mezinárodní oborovou patentovou klasifikací, 

kterou využívá světová patentová organizace WIPO (https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/); valuace 

patentů vychází z multikriteriálního přístupu databáze Patsnap; vybrány patenty s valuací 20 tis. USD a více. 

 

4.2.4. Mezinárodní projekty 

Geologická úložiště pro radioaktivní odpad, intermetalické materiály, bioremediace a 

nanomateriály jsou tématy, kterými se zabývá Technická univerzita v Liberci na poli 

mezinárodního aplikovaného výzkumu. Výstup 15 poskytuje informaci o nefiremních 

subjektech, které participovaly v projektech Horizon2020 a FP7, které se řadily do skupiny 

výzkumných a inovačních výzev (Research Innovation Actions), inovačních výzev (Innovation 

Actions), což jsou projekty spočívající v činnostech zaměřených na získání nových znalostí a 

vypracování návrhů pro nové, pozměněné nebo vylepšené produkty, procesy nebo služby. 

V úvahu byly brány také projekty zaměřené na malé a střední podniky (SME), které mají silné 

ambice se rozvíjet, růst a internacionalizovat se (tato část je pokryta v analýze strany poptávky 

po znalostech).  

Z výzkumných a vývojových institucí se nejvíce projektů zúčastnila Technická univerzita 

v Liberci. Univerzita participovala na 5 projektech v roli účastníka, tematicky zaměřené na 

výzkum mikrobiálních procesů při geologickém ukládání radioaktivního odpadu a vývoj 

monitorovacích strategií a technologií pro ukládání radioaktivního odpadu, nový proces výroby 

složitých tvarovaných intermetalických dílů Fe-Al odolných vůči extrémním prostředím, 

bioremediace pro sanaci znečištěné půdy a vývoj metodik a protokolů pro zacházení 

s nanomateriály v přírodě během jejich životního cyklu. Jedinou další VaV institucí 

https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=7b386815-3f01-4654-bc3a-89c58ae2e38e
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=c72efb2d-4b41-4eb5-aeaf-2ed53c56f5bf
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=3893edd5-6cb5-4e2a-a2d0-c4d854cd06bc
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=31857a0d-fd12-4e76-a677-210b257e8735
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=2abc8a25-33d0-4c0c-8c9f-9a511fbd5924
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=14e3aab9-8961-4e87-a88d-27f3b6f0011c
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=c3bde0c6-e1e9-416d-b002-d7f1ad9104e6
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z Libereckého kraje participující ve výše zmíněných projektech byl DEX Innovation Centre 

s projektem v oblasti zdraví (IT aplikace pro léčbu lehké demence). Z pohledu mezinárodní 

prestiže a kvality se ukazuje, že v těchto typech výzev má Technická univerzita v Liberci prostor 

pro zlepšení, neboť ani v jednom z identifikovaných projektů nebyla hlavním partnerem 

projektem (koordinátorem). 

Z pohledu krajských domén specializace mezinárodní aplikovaný výzkum nejvíce odpovídá 

doméně Udržitelného nakládání s energií, vodou a ostatními přírodními zdroji. Z pohledu 

globálních technologických trendů projekt se zaměřením na nové procesy výroby 

intermetalických dílů spadá do sféry Advanced materials, jelikož projekt se snaží nahradit 

kriticky nedostatkové materiály jako chrom, molybden či nikl. Nanotechnologie jsou pokryty 

projektem věnující se nanomateriálům v životním prostředí.  

Výstup 15: VaV instituce participující v projektech FP7 and Horizon 2020 

Název subjektu N 
Příspěvek Evropské 

Komise (€) 
Témata projektů 

TECHNICKA UNIVERZITA V 

LIBERCI 

5 992 675 

Geologické ukládání radioaktivního odpadu, 

výroba intermetalických dílů (Fe-Al), 

bioremediace; nanomateriály v životním 

prostředí 

DEX INNOVATION CENTRE 1 169 188 Zdraví (podpůrné technologie) 

Zdroj: Cordis; poznámka: projekty z programů SME, IA a RIA; písmeno „n“ udává počet projektů 

 

4.2.5. Publikační aktivita 

Materials engineering a Chemical sciences patří mezi nejčastější publikační obory pracovníků 

Technické univerzity v Liberci. Environmental engineering, Other engineering and technologies 

a Chemical engineering jsou publikačními obory, ve kterých akademici nejčastěji publikují 

v nejkvalitnějších časopisech (1. kvartil). Výstup 16 nabízí pohled na oborové publikační výkony 

Technické univerzity v Liberci z let 2009 až 2018. Vedle již zmíněných oborů se vědci hojně 

věnují oborům Physical sciences a Earth and related environmental sciences. Až 68 % článků 

z oboru Environmental engineering spadá do časopisů z 1. kvartilu. Za neméně zajímavou 

informaci lze pokládat 25 % úspěšnost publikování v 1. kvartilu v oboru Medical engineering. 

Publikační aktivita tak podporuje výsledky předchozích analýz strany nabídky inovací a 

potvrzuje, že Liberecký kraj, resp. Technická univerzita v Liberci mají dlouhodobou specializaci 

a konkurenceschopnost v materiálovém inženýrství, chemických vědách, ostatních výrobních 
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technologiích a environmentálních technologiích. Provedené analýzy ale zároveň ukazují na to, 

že se na straně nabídky inovací rozvinul obor, v kterém dokáže Technická univerzita v Liberci 

publikovat mezi nejlepší časopisy na světě a zároveň v něm produkovat dostatečné množství 

aplikovatelných výsledků. Jedná se o obor zdravotnických technologií. 

Výstup 16: Oborové publikační výkony Technické univerzity v Liberci, 2009–2018 

Obor (FORD) 

Počty v oboru  Celonárodní podíl na oboru  

Články ve všech 
časopisech 

Články v 
časopisech 1. 

kvartilu 

Podíl 1. 
kvartilu 

Články ve všech 
časopisech 

Články v 
časopisech 1. 

kvartilu 

2009–
2013 

2014–
2018 

2009–
2013 

2014–
2018 

2014–
2018 

2009–
2013 

2014–
2018 

2009–
2013 

2014–
2018 

Materials engineering 135 312 29 64 21 % 4.1 % 5.6 %  2.6 % 2.9 %  

Chemical sciences 58 126 12 24 19 % 0.7 % 1.3 %  0.5 % 0.8 %  

Physical sciences 87 91 27 14 15 % 1.2 % 1.0 %  1.1 % 0.5 %  

Earth and related 
environmental sciences 20 77 7 13 17 % 0.6 % 1.5 %  0.7 % 0.8 %  

Other engineering and 
technologies 23 36 3 13 36 % 1.0 % 1.3 %  0.6 % 1.9 %  

Mathematics 22 34 8 4 12 % 0.8 % 0.9 %  1.7 % 0.6 %  

Nano-technology 12 33 1 2 6 % 2.4 % 3.0 %  0.8 % 0.5 %  

Environmental engineering 8 25 3 17 68 % 1.1 % 1.6 %  1.1 % 2.5 %  

Economics and Business 25 24 0 0 0 % 2.5 % 1.7 %  0.0 % 0.0 %  

Biological sciences 6 23 0 6 26 % 0.1 % 0.2 %  0.0 % 0.2 %  

Mechanical engineering 29 23 5 6 26 % 1.8 % 1.1 %  1.6 % 1.2 %  

Chemical engineering 6 21 3 8 38 % 0.9 % 2.1 %  1.2 % 1.8 %  

Electrical/Electronic/Inform. 
engineering 19 16 5 1 6 % 1.7 % 1.0 %  2.6 % 0.3 %  

Computer and information 
sciences 16 15 4 0 0 % 1.1 % 0.8 %  1.2 % 0.0 %  

Medical engineering 17 12 1 3 25 % 4.3 % 2.7 %  1.3 % 3.1 %  

Clinical medicine 7 11 3 1 9 % 0.1 % 0.2 %  0.1 % 0.0 %  

Basic medicine 12 10 1 1 10 % 0.3 % 0.2 %  0.1 % 0.1 %  

Zdroj: IDEA (CERGE EI); poznámka: pouze největší obory podle klasifikace FORD; obory seřazeny podle počtu článků 

z let 2014 až 2018; zvýrazněny zajímavé hodnoty  
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4.2.6. Střední školy 

Střední školství představuje jeden ze zdrojů pracovní síly. V Libereckém kraji je oproti 

národnímu průměru výrazně nadprůměrný počet žáků (více jak dvakrát) studujících 

středoškolské obory s výučním listem. Naproti tomu obory zakončené maturitní zkouškou 

studuje o 10-20 % méně žáků, než je v Česku běžné (výstup 17). Podobný obrázek nabízí 

srovnání absolventů, které potvrzuje výrazně větší (o 83 %) zastoupení absolventů s výučním 

listem, než je republikový průměr. Naopak absolventů s maturitou je méně o více jak 25-30 %. 

To ukazuje relativně silnou orientaci středního vzdělávání v Libereckém kraji na učňovské 

obory. Důvodem pravděpodobně může být relativně vysoké zastoupení firem orientovaných na 

výrobní aktivity, které tento druh vzdělání poptávají.  

Výstup 17: Počty žáků a absolventů dle druhu vzdělání 

  

Druh vzdělání 

Celkem Střední 
Střední s výučním 

listem 
Střední odborné s 

maturitní zkouškou 
Střední všeobecné s 
maturitní zkouškou 

Žáci 

Česko 423 838 2 719 88 783 188 091 130 725 

Liberecký kraj 15 758 52 3 874 7 253 4 034 

Lokalizační kvocient 0,51 2,28 0,88 0,80 

Absolventi 

Česko 79 477 646 21 331 33 885 21 038 

Liberecký kraj 2 819 14 836 1 237 645 

Lokalizační kvocient 0,77 1,83 0,70 0,75 

Zdroj: Český statistický úřad - Statistická ročenka Libereckého kraje – 2020; lokalizační kvocient ukazuje specializaci 

(komparativní výhodu) Libereckého kraje vůči Česku ve vybraných ukazatelích, je vypočten jako porovnání podílu 

Libereckého kraje vůči podílu Česka (př. pro počet žáků a absolventů „středního“ vzdělání, Česko: 2 719/423 838 

= 0,64; Liberecký kraj: 52/15 758 = 0,33; 0,33/0,64 = 0,51 -> v Libereckém kraji je poloviční koncentrace žáků a 

absolventů „středního“ vzdělání v porovnání s Českem 

Při srovnání domén specializace a oborů vzdělávání na středních školách je zřejmé, že Liberecký 

kraj disponuje významným potenciálem v oboru textilní výroba a oděvnictví, který má provazbu 

na specializaci pokročilé materiály na bázi textilních struktur, a technická chemie a chemie 

silikátů, který je úzce spojen se specializací progresivní kovové, kompozitní a plastové 

materiály a technologie jejich zpracování. Potenciálem, i když menším, disponuje Liberecký kraj 

také v oboru strojírenství, jež se pojí se stejnojmennou specializací. Naopak omezeným 

potenciálem v porovnání s národní úrovní disponuje Liberecký v oborech elektrotechnika, 

telekomunikační a výpočetní technika a informační obory, které jsou nutnou specializací pro 

doménu specializace elektronika, elektrotechnika a ICT. Dalšími doménami, které mají slabší 

zastoupení ve středním školství jsou komponenty pro dopravní zařízení a udržitelné nakládání 

s energií, vodou a ostatními přírodními zdroji. Zajímavostí je, že největší počet studentů a 

absolventů v rámci sledovaných domén, spadá pod domény progresivní strojírenství a 

elektronika, elektrotechnika a ICT, které jsou ale v porovnání s národním průměrem méně 
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významné na krajské struktuře středního vzdělávání. Více informací přináší výstup 18. 

Podrobnější statistiky o počtech žáků a absolventů nabízí přílohy 7 a 8.  

Omezené zdroje pro některé z domén specializace Libereckého kraje mohou v následujících 

letech představovat problém pro adaptaci firem a případně i výzkumného sektoru na některé 

technologické trendy, které se na trhu objeví v horizontu dvou, pěti či deseti let. Konkrétně se 

jedná o umělou inteligenci (Artificial Intelligence), mobilita (Mobility), simulace (Simulation), 

rozšířená a virtuální realita (Augmented/Virtual Reality), čištění vody (Clean water & 

sanitation), průmyslové biotechnologie (Industrial Biotechnologies) či aditivní výroba (Additive 

manufacturing). Navíc tyto trendy nejsou explicitně napojeny pouze na jeden vzdělávací obor, 

ale jsou uplatňovány napříč doménami specializace a průmyslovými obory. Pro Liberecký kraj 

je tak klíčové věnovat pozornost těm oborům, které mají uplatnění v největším počtu domén 

specializace a které se věnují vzdělávání v nových globálních technologických trendech. 
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Výstup 18: Počty žáků a absolventů v oborech vzdělávání odpovídajících doménám specializace Libereckého kraje 

Skupiny oborů vzdělání (KKOV) Doména specializace Technologické trendy Žáků v ČR Žáků v LBK 
lokalizační 
kvocient 

textilní výroba a oděvnictví 
pokročilé materiály na bázi textilních 
struktur 

Advanced Manufacturing Technology; Advanced 
Materials; Augmented/Virtual Reality; Clean 
water & sanitation; Industrial Biotechnology; 
Micro- and Nanoelectronics; Nanotechnology; 
System Intergration 

806 201 6,71 

technická chemie a chemie silikátů 
progresivní kovové, kompozitní a 
plastové materiály a technologie 
jejich zpracování 

Additive Manufacturing; Advanced 
Materials; Nanotechnology; Simulation 2 883 195 1,82 

speciální a interdisciplinární obory 
optika, dekorativní a užitné sklo; 
nanomateriály a technologie jejich 
výroby 

Additive Manufacturing; Advanced 
Manufacturing Technology; Advanced Materials; 
Artificial Intelligence; Augmented/Virtual Reality; 
Internet of Things (IoT); Micro- and; 
Nanoelectronics; Nanotechnology; Photonics 4 777 270 1,52 

strojírenství a strojírenská výroba pokročilé strojírenství 

Additive Manufacturing; Advanced 
Manufacturing Technology; Artificial Intelligence; 
Augmented/Virtual Reality; Big Data; Micro- and 
Nanoelectronics; Nanotechnology; Robotics; 
Simulation 

36 618 1 740 1,28 

elektrotechnika, telekomunikační 
a výpočetní technika 

elektronika, elektrotechnika a ICT 

Advanced Manufacturing Technology; Artificial 
Intelligence; Augmented/Virtual Reality; 
Connectivity; Internet of Things (IoT); 
Nanotechnology; Robotics 

23 940 1 024 1,15 

doprava a spoje komponenty pro dopravní zařízení 

Advanced Manufacturing Technology; 
Augmented/Virtual Reality; Indrustry, innovation 
and infrastructure; Mobility; Nanotechnology; 
Photonics; Robotics 

3 893 137 0,95 

ekologie a ochrana životního 
prostředí 

udržitelné nakládání s energií, vodou 
a ostatními přírodními zdroji 

Advanced Materials; Artificial Intelligence; Clean 
water & sanitation; Industrial Biotechnology; 
Indrustry, innovation and infrastructure; 
Nanotechnology 

1 237 24 0,52 

informatické obory elektronika, elektrotechnika a ICT 
Advanced Manufacturing Technology; Artificial 
Intelligence; Augmented/Virtual Reality; 

14 835 268 0,49 
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Connectivity; Internet of Things 
(IoT); Nanotechnology; Robotics 

kožedělná a obuvnická výroba a 
zpracování plastů 

progresivní kovové, kompozitní a 
plastové materiály a technologie 
jejich zpracování 

Additive Manufacturing; Advanced Materials; 
Nanotechnology; Simulation 118   

Skupiny oborů vzdělání (KKOV) Doména specializace Technologické trendy 
Absolventů 

v ČR 
Absolventů 

v LBK 
lokalizační 
kvocient 

textilní výroba a oděvnictví 
pokročilé materiály na bázi textilních 
struktur 

Advanced Manufacturing Technology; Advanced 
Materials; Augmented/Virtual Reality; Clean 
water & sanitation; Industrial Biotechnology; 
Micro- and Nanoelectronics; Nanotechnology; 
System Intergration 

155 20 3,64 

technická chemie a chemie silikátů 
progresivní kovové, kompozitní a 
plastové materiály a technologie 
jejich zpracování 

Additive Manufacturing; Advanced 
Materials; Nanotechnology; Simulation 656 48 2,06 

speciální a interdisciplinární obory 
optika, dekorativní a užitné sklo; 
nanomateriály a technologie jejich 
výroby 

Additive Manufacturing; Advanced 
Manufacturing Technology; Advanced Materials; 
Artificial Intelligence; Augmented/Virtual Reality; 
Internet of Things (IoT); Micro- and; 
Nanoelectronics; Nanotechnology; Photonics 688 40 1,64 

strojírenství a strojírenská výroba pokročilé strojírenství 

Additive Manufacturing; Advanced 
Manufacturing Technology; Artificial Intelligence; 
Augmented/Virtual Reality; Big Data; Micro- and 
Nanoelectronics; Nanotechnology; Robotics; 
Simulation 

8 337 302 1,02 

elektrotechnika, telekomunikační 
a výpočetní technika 

elektronika, elektrotechnika a ICT 

Advanced Manufacturing Technology; Artificial 
Intelligence; Augmented/Virtual Reality; 
Connectivity; Internet of Things (IoT); 
Nanotechnology; Robotics 

5 119 161 0,89 

doprava a spoje komponenty pro dopravní zařízení 

Advanced Manufacturing Technology; 
Augmented/Virtual Reality; Indrustry, innovation 
and infrastructure; Mobility; Nanotechnology; 
Photonics; Robotics 

615 19 0,87 

informatické obory elektronika, elektrotechnika a ICT 
Advanced Materials; Artificial Intelligence; Clean 
water & sanitation; Industrial Biotechnology; 

2 535 47 0,52 
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Indrustry, innovation and infrastructure; 
Nanotechnology 

ekologie a ochrana životního 
prostředí 

udržitelné nakládání s energií, vodou 
a ostatními přírodními zdroji   

Advanced Manufacturing Technology; Artificial 
Intelligence; Augmented/Virtual Reality; 
Connectivity; Internet of Things 
(IoT); Nanotechnology; Robotics 

242 3 0,35 

kožedělná a obuvnická výroba a 
zpracování plastů 

progresivní kovové, kompozitní a 
plastové materiály a technologie 
jejich zpracování 

Additive Manufacturing; Advanced Materials; 
Nanotechnology; Simulation 38   

Zdroj: Český statistický úřad - Statistická ročenka Libereckého kraje – 2020
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4.3. Analýza strany poptávky po znalostech 

Cílem analýzy strany poptávky po znalostech je identifikovat na straně subsystému využívající 

znalosti silné regionální kompetence, které by mohly být využiti pro ekonomický a inovační 

rozvoj Libereckého kraje. Součástí analýzy je také identifikace klíčových hráčů. Kvantitativní část 

analýzy je pokryta údaji o firemních a oborových finančních výkonech, patentech a 

mezinárodních a tuzemských inovačních projektech. Nedílnou součástí analýzy je porovnání 

identifikovaných kompetencí s krajskými doménami specializace a globálními technologickými 

trendy. Kompetence na straně subsystému využívajícího znalosti (zejména firemní sektor) jsou 

v pozdější části práce porovnány s kompetencemi subsystému vytvářejícího znalosti (zejména 

výzkumné instituce). Tímto způsobem jsou identifikovány překryvy a mezery v kompetencích 

obou subsystémů. 

4.3.1. Význam ekonomických oborů 

Největším ekonomickým oborem z hlediska obratu je s velkým náskokem obor 

zpracovatelského průmyslu výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory 

s průměrným obratem mezi lety 2018–2019 přes 3,2 mld. EUR. V první desítce převažují obory 

zpracovatelského průmyslu. Údaje (výstup 19) korespondují s informacemi z výstupů 6 a 7 

(kapitola Benchmark s vybranými regiony), kde výroba motorových vozidel je z pohledu 

zaměstnanosti největším oborem v regionu. Stejně tak uvedené výstupy potvrzují výraznou 

orientaci regionu na zpracovatelský průmysl. Z výrobních oborů je dále v regionu silně 

zastoupeno strojírenství, plastikářský a papírenský průmysl či výroba autobaterií (firma Clarios). 

Výstup 19: Největší ekonomické obory podle obratu 

Ekonomická aktivita Počet firem 
Obrat 2018–2019 

(v tis. EUR) 

Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory 38 3 207 638 

Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely 41 744 117 

Ostatní specializovaný velkoobchod 126 563 546 

Výroba plastových výrobků 72 555 272 

Výroba výrobků z papíru a lepenky 16 538 813 

Veřejná správa a hospodářská a sociální politika 245 486 556 

Výroba baterií a akumulátorů 1 453 052 

Výstavba bytových a nebytových budov 514 302 040 

Výroba ostatních kovodělných výrobků 32 267 167 

Ústavní zdravotní péče 12 260 237 

Zdroj: Amadeus; poznámka: klasifikace ekonomické činnosti dle NACE 3 dig., hodnoty obratu v tis. EUR, Obrat 

2018–2019 je průměrem celkového obratu firem z oboru mezi uvedenými roky 



 

 

47 

 

Z výrobních oborů se jako nejrychleji rostoucí jeví obor výroba ostatních chemických výrobků, 

který více než zčtyřnásobil svůj obrat. Mezi nejrychleji rostoucí výrobní obory se řadí také 

zpracování kovů, výroba komunikačních zařízení či výroba strojů. Na růstu svých oborů (výstup 

20) se nejvíce podílejí např. tyto firmy: Temperatior, výrobce bionafty (ostatní chemické 

výrobky); KV FINAL, výrobce lisovaných a svařovaných dílů pro automotive (kování, lisování 

atd.); Laird, výrobce prvků na odstínění elektromagnetického záření a pokovené vodící textilie 

(komunikační zařízení); UCT Fluid Delivery Solutions, výroba polovodičů (stroje pro speciální 

účely). 

Výstup 20: Nejrychleji rostoucí výrobní obory podle obratu, Liberecký kraj 

Ekonomická aktivita 
Počet 
firem 

Obrat 
2018–
2019 

Obrat 
2012–
2013 

Index 
změny 

Podíl na 
zpracovatelském 

průmyslu 

Výroba ostatních chemických výrobků 6 44 003 10 190 432 0,6 

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková 
metalurgie 

6 49 225 16 759 294 0,6 

Výroba komunikačních zařízení 4 101 560 36 498 278 1,3 

Výroba ostatních strojů pro speciální účely 33 127 352 54 078 235 1,6 

Výroba ostatních potravinářských výrobků 30 36 383 16 709 218 0,5 

Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů 4 51 045 25 140 203 0,6 

Výroba železničních lokomotiv a vozového parku 1 118 694 59 353 200 1,5 

Výroba ostatních kovodělných výrobků 32 267 167 146 546 182 3,4 

Výroba ostatních elektrických zařízení 27 54 673 30 366 180 0,7 

Výroba výrobků z papíru a lepenky 16 538 813 307 092 175 6,8 

Zdroj: Amadeus; poznámka: zahrnuty pouze činnosti s minimálním podílem 0,5 % na zpracovatelském průmyslu; 

klasifikace ekonomické činnosti dle NACE 3 dig., hodnoty obratu v tis. EUR, index změny = průměrný obrat z let 

2018–2019/průměrný obrat z let 2012–2013 

Největší firmou z hlediska obratu je v Libereckém kraji firma ADIENT s ročním obratem téměř 

700 mil. EUR, což tvoří téměř 5 % celkového obratu v regionu. Deset největších firem tvořilo 

více než čtvrtinu obratu regionu. 8 z 10 z nich vyrábí díly, produkty a vybavení pro motorová 

vozidla, což potvrzuje dominantní postavení automotive sektoru v regionu (vedle firem s NACE 

oborem výroba motorových vozidel se jedná také o firmy Clarios – autobaterie a DENSO – 

klimatizační jednotky).  Zatímco některé firmy v posledních letech spíše stagnují (Clarios, Denso 

Manufacturing nebo Fehrer Bohemia), jiné firmy dále poměrně rychle rostou, např. Monroe 

Czechia nebo Drylock Technologies, která patří dokonce k nejrychleji rostoucím firmám 

v regionu. Více informací nabízí výstup 21. 

Výstup 21: Největší firmy podle obratu, Liberecký kraj 

Název firmy NACE dig.2 NACE dig.4 
Obrat 
v roce 
2019* 

T1 T2 T3 % 
kum. 

% 
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ADIENT CZECH 
REPUBLIC, S.R.O. 

Výroba motorových vozidel 
(kromě motocyklů), přívěsů, 
návěsů 

Výroba ostatních dílů a 
příslušenství pro motorová 
vozidla 

695 861 100,6 115,5 122,9 4,9 4,9 

ZF AUTOMOTIVE 
CZECH, S.R.O. 

Výroba motorových vozidel 
(kromě motocyklů), přívěsů, 
návěsů 

Výroba ostatních dílů a 
příslušenství pro motorová 
vozidla 

453 511 90,9 106,0 107,5 3,2 8,0 

CLARIOS ČESKÁ 
LÍPA, S.R.O. 

Výroba elektrických zařízení Výroba baterií a akumulátorů 446 184 97,0 96,5 129,5 3,1 11,1 

MAGNA 
EXTERIORS 
(BOHEMIA), S.R.O. 

Výroba motorových vozidel 
(kromě motocyklů), přívěsů, 
návěsů 

Výroba ostatních dílů a 
příslušenství pro motorová 
vozidla 

435 537 108,3 92,6 121,4 3,0 14,2 

DENSO 
MANUFACTURING 
CZECH, S.R.O. 

Výroba strojů a zařízení j. n. 
Výroba průmyslových 
chladicích a klimatizačních 
zařízení 

409 803 85,1 100,1 106,1 2,9 17,0 

BENTELER ČR, 
S.R.O. 

Výroba motorových vozidel 
(kromě motocyklů), přívěsů, 
návěsů 

Výroba ostatních dílů a 
příslušenství pro motorová 
vozidla 

406 223 107,3 106,0 120,5 2,8 19,8 

MONROE 
CZECHIA, S.R.O. 

Výroba motorových vozidel 
(kromě motocyklů), přívěsů, 
návěsů 

Výroba ostatních dílů a 
příslušenství pro motorová 
vozidla 

301 825 115,1 106,7 135,0 2,1 22,0 

KM - PRONA, A.S. 
Velkoobchod, kromě 
motorových vozidel 

VO s pevnými, kapalnými a 
plynnými palivy a příbuzn. 
výrobky 

292 464 97,7 110,5 123,1 2,0 24,0 

DRYLOCK 
TECHNOLOGIES, 
S.R.O. 

Výroba papíru a výrobků z 
papíru 

Výroba domácích potřeb, 
hygien., toaletních výrobků z 
papíru 

264 617 138,0 212,8 143,3 1,8 25,8 

FEHRER BOHEMIA, 
S.R.O. 

Výroba motorových vozidel 
(kromě motocyklů), přívěsů, 
návěsů 

Výroba ostatních dílů a 
příslušenství pro motorová 
vozidla 

244 811 98,3 100,0 108,4 1,7 27,5 

Zdroj: Amadeus; pozn.: hodnoty obratu v tis. EUR; T1 v % znamená nárust obratu v posledním dostupném roce 

oproti roku předchozímu, podobně T2 v % znamená nárůst obratu v roce předcházejícím roku poslednímu 

dostupnému oproti roku předcházejícímu tomuto roku; % znamená podíl obratu firmy na celkovém obratu 

regionu; *u firem ZF Automotive Czech a Monroe Czech poslední údaj za obrat odpovídá roku 2018, resp. 2017  

Ze skupiny nejrychleji rostoucích firem v regionu vyčnívá podle obratu firma Drylock 

Technlogies, výrobce dětských plen, dámské hygieny a inkontinenčních pomůcek. Firma 

zároveň patří s obratem přes 264 mil. EUR mezi 10 největších firem v regionu. Ostatní rychle 

rostoucí firmy (výstup 22) již nedosahují tak velkého obratu, avšak tempem růstu patří mezi 

vysoce dynamické. Téměř 6,5 mil. EUR obratu vykázala firma Sand Profile, která se zabývá 

výrobou plastových profilů pro automotive. Firma Dean Czech, která mezi lety 2018 a 2016 

dosahovala extrémně dynamického meziročního růstu přesahujícího 500 %, se věnuje přepravě 

vozidel. 

Výstup 22: Nejrychleji rostoucí firmy, Liberecký kraj,  

Název firmy NACE dig.2 NACE dig.4 
Obrat v posledním 
dostupném roce 

T1 v % T2 v % T3 v % 

DRYLOCK 
TECHNOLOGIES, 
S.R.O. 

Výroba papíru a 
výrobků z papíru 

Výroba domácích potřeb, 
hygien., toaletních výrobků z 
papíru 

264 617 138 213 143 

SAND PROFILE, S.R.O. 
Výroba pryžových a 
plastových výrobků 

Výroba plastových desek, fólií, 
hadic, trubek a profilů 

6 405 134 127 128 

DEAN CZECH, A.S. 
Pozemní a potrubní 
doprava 

Silniční nákladní doprava 5 241 145 587 564 
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VGP PARK OLOMOUC 
4, A.S. 

Výstavba budov Developerská činnost 3 638 361 358 190 198 

PROFI JOBMASTER 
AGENCY, S.R.O. 

Činnosti související se 
zaměstnáním 

Činnosti agentur 
zprostředkujících zaměstnání 

3 148 180 596 397 

POZEMNÍ 
STAVITELSTVÍ, S.R.O. 

Výstavba budov 
Výstavba bytových a 
nebytových budov 

3 101 136 130 163 

HNÍDEK TRANSPORT, 
A.S. 

Pozemní a potrubní 
doprava 

Silniční nákladní doprava 2 848 138 351 5 418 

AUTO DORDA, S.R.O. 
Velkoobchod, 
maloobchod a opravy 
motorových vozidel 

Obchod s automobily a jinými 
lehkými motorovými vozidly 

2 820 131 121 126 

REINCO, S.R.O. 
Velkoobchod, kromě 
motorových vozidel 

Velkoobchod s chemickými 
výrobky 

1 911 329 217 148 

A - SHIFT, S.R.O. 
Velkoobchod, 
maloobchod a opravy 
motorových vozidel 

Obchod s automobily a jinými 
lehkými motorovými vozidly 

1 849 152 138 122 

DM-KOVO, S.R.O. 
Výroba kovových 
konstrukcí, výrobků, 
kromě strojů a zařízení 

Výroba kovových konstrukcí a 
jejich dílů 

1 808 127 151 168 

AKCENT BOHEMIA, 
A.S. 

Ostatní profesní, 
vědecké a technické 
činnosti 

Ostatní profesní, vědecké a 
technické činnosti j. n. 

1 641 288 312 156 

TANDARDE, S.R.O. 
Výroba kovových 
konstrukcí, výrobků, 
kromě strojů a zařízení 

Povrchová úprava a 
zušlechťování kovů; obrábění 

1 637 170 349 510 

VS - LISAV, S.R.O. 
Činnosti související se 
zaměstnáním 

Činnosti agentur 
zprostředkujících zaměstnání 

1 562 189 415 212 

Zdroj: Amadeus; pozn.: hodnoty obratu v tis. EUR; zahrnuty pouze firmy s ročním obratem nad 1,5 mil. EUR; T1 v 

% znamená nárust obratu v posledním dostupném roce oproti roku předchozímu, podobně T2 v % znamená nárůst 

obratu v roce předcházejícím roku poslednímu dostupnému oproti roku předcházejícímu tomuto roku. 

 

4.3.2. Význam domén specializace 

Další část analýzy nabízí pohled na ekonomický stav a vývoj podle jednotlivých krajských domén 

specializace. Nejprve je diskutován širší pohled na úrovni domén specializace. Následně jsou 

popsány nejzajímavější informace a souvislosti na úrovni jednotlivých firem, které lze považovat 

za hlavní představitele domén specializace.  

Nejvíce rostoucí doménou specializace v posledních letech je Elektronika, elektrotechnika, ICT, 

jejíž firmy zvedly svůj obrat mezi sledovanými obdobími na úroveň 155 %. Z pohledu velikosti i 

růstu má v rámci domény důležité postavení již zmíněná firma LAIRD (výroba prvků stínící 

elektromagnetické pole), která s obratem téměř 100 mil. EUR tvoří více než třetinu obratu 

domény. Druhou nejvýznamnější firmou podle obratu v doméně je Jablotron Alarms, výrobce 

zabezpečovacích a kamerových systémů. V posledních letech firma zvýšila obrat o 20 %. Mezi 

další velikostně důležité firmy patří Hokami – výroba desek plošných spojů, CIS Systems – 

kabelová konfekce a mechatronika a Elitronic – výroba elektrických a elektronických systémů. 

Všechny identifikované firmy v rámci domény zažívají rostoucí trend, zároveň v rámci domény 

vznikají nové firmy, např. Hardwario, Cermitech a Abegu Energy. Hardwario je výrobcem IoT 
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zařízení, která jsou využitelná v průmyslu, v rámci chytré domácnosti nebo pro monitoring 

kvality ovzduší. Cermitech je dodavatelem řešení v oblasti průmyslové automatizace, 

robotizace a softwaru. Abegu Energy se orientuje na konzultační činnost v oblasti energetiky, 

diagnostiky a energ. bezpečnosti. Více informací v příloze 16. 

Mezi největší domény z pohledu obratu firem patří Pokročilá dopravní zařízení, dopravní 

prostředky a jejich komponenty; Progresivní kovové, kompozitní, plastové materiály a 

technologie jejich zpracování a Pokročilé materiály na bázi textilních struktur a technologie pro 

nové multidisciplinární aplikace. Dohromady firmy z těchto domén tvoří přes 80 % celkového 

obratu v rámci firem z krajských domén specializace8. Firmy z domény orientované na dopravní 

zařízení a prostředky v průměru vyrostly o 20 %. Společnost Knorr-Bremse, výrobce brzdových 

systémů pro automotive, je nejrychleji rostoucí firmou v doméně. V doméně se nachází hned 4 

firmy s ročním obratem přes 400 mil. EUR. Benteler ČR, výrobce podvozkových a 

bezpečnostních dílů pro automotive; ZF Automotive Czech s vývojovým centrem v Jablonci nad 

Nisou a výrobní linkou ve Frýdlantu, výroba brzdových kotoučů a třmenů; DENSO, výrobce 

klimatizačních jednotek do automobilů; Magna Exteriors Bohemia, výrobce automobilových 

nárazníků s vývojovým centrem v Liberci. Více informací v příloze 10.  

V doméně zaměřené na progresivní kovové, kompozitní a plastové materiály se nachází řada 

firem z již diskutovaných domén (např. LAIRD, Magna, DENSO nebo Benteler).  DGS Druckguss 

Systeme - výrobce komponentů z lehkých slitin pro automotive nebo strojírenství s ročním 

obratem přes 65 mil. EUR, navýšil svůj obrat mezi obdobími na téměř 190 %. V doméně se 

nachází také výrobce kolejových vozidel Bombardier Transportation (od ledna 2021 akvizice 

Alstomu). Firma patří k největším výrobcům v regionu s obratem 145 mil. EUR. Zároveň je u ní 

patrný rostoucí trend (na úrovni přes 140 % původního obratu). Za zmínku stojí také společnost 

Lukov Plast z Českého Dubu, která se věnuje výrobě plastových dílů (automotive). Firma 

s obratem přes 42 mil. EUR zvýšila svůj obrat mezi obdobími o 65 % a disponuje vlastním 

vývojovým oddělením. Dalším významným reprezentantem plastikářského průmyslu v regionu 

je firma Grupo Antolin, výrobce vstřikovaných plastů a interiérových dílů pro automotive. Více 

informací v příloze 14.  

Firmy v posledně jmenované doméně věnující se pokročilým materiálům na bázi textilních 

struktur zaznamenaly znatelný růst mezi obdobími o 34 %. V doméně se nachází řada menších 

vysoce růstových firem: Petit Lulu, výrobce dětských látkových plen vyrostl téměř na 400 %.; 

výrobce lezeckého vybavení a osobních ochranných prostředků – Singing Rock na 210 % nebo 

 

8 Některé firmy se mohou nacházet ve více doménách. 



 

 

51 

 

výrobce koberců Associated Weavers o téměř 100 %. Doména je naplněna i řadou firem, které 

již byly zmíněny (např. ADIENT, Drylock, Grupo Antolin). Více informací v příloze 13. 

V doméně pokročilého strojírenství lze zmínit např. výkony firem KV Ralsko a TRUMPF Liberec, 

které ve své specializaci patří k největším a zároveň nejdynamičtějším firmám. Druhá 

jmenovaná společnost je výrobcem laserů a laserových řezacích strojů. Mezi vysoce růstové a 

největší firmy v doméně optiky, dekorativního a užitného skla se řadí společnosti Crytur, Docter 

Optics a Česká mincovna, které zvýšily svůj obrat na úroveň přes 200 %. Crytur poskytuje 

optoelektronické řešení pro průmyslové aplikace a je jedním z největších výrobců umělých 

krystalů na světě. Docter Optics s obratem přes 24 mil. EUR patří ke globálním výrobcům 

optických čoček pro automobilový průmysl. Více informací v přílohách 9 a 12. 

Mezi identifikované firmy, které se věnují specializaci v oblasti nanomateriálů, patří např. 

Elmarco, VÚTS nebo BMTO Group. V porovnání s ostatními doménami se nachází v doméně 

menší počet firem (řada firem v regionu nějakou formou působí, ale sídlo je lokalizováno často 

mimo region). Zároveň alespoň z pohledu obratu firmy v doméně rostou pouze mírně nebo 

stagnují. Relativně novou firmou, která spadá do domény je společnost Photon Water 

Technology. Mezinárodní společnost působí v Česku od roku 2015 se v regionu věnuje 

technologiím pro úpravu povrchových a hlubinných vod. V poslední doméně, Udržitelné 

nakládání s energií, vodou a ostatními přírodními zdroji, identifikujeme např. firmu Membrain, 

která se věnuje membránovým procesům a technologiím pro čištění vod. Více informací 

v přílohách 15 a 11. 

Výstup 23: Srovnání domén specializace z hlediska obratů jejich firem 

Doména specializace 

Celkový obrat 
nejdůležitějších firem 

(nejnovější dostupný údaj, 
v tis. EUR) 

Součet 
průměrných obratů 

firem 2016–2019 

Součet 
průměrných obratů 

firem 2012–2015 

Index 
změny 

Elektronika, elektrotechnika, ICT  235 659,1 229 280,0 147 989,8 154,9 

Pokročilé materiály na bázi textilních 
struktur a technologie pro nové 
multidisciplinární aplikace 1 628 081,0 1 513 974,4 1 127 743,7 134,2 

Progresivní kovové, kompozitní, 
plastové materiály a technologie jejich 
zpracování 2 180 071,7 2 033 683,4 1 644 512,8 123,7 

Pokročilé strojírenství 253 219,8 235 087,5 192 973,7 121,8 

Optika, dekorativní a užitné sklo  252 999,6 239 808,4 197 533,4 121,4 

Pokročilá dopravní zařízení, dopravní 
prostředky a jejich komponenty 2 272 638,7 2 195 551,1 1 828 819,0 120,1 

Nanomateriály a technologie jejich 
výroby  25 112,1 22 088,4 18 720,2 118,0 

Udržitelné nakládání s energií, vodou a 
ostatními přírodními zdroji  614 396,4 558 471,4 488 952,4 114,2 
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Zdroj: Amadeus; poznámka: údaje za obrat v doménách jsou součtem obratů jednotlivých firem, které byly 

označeny za důležité pro danou doménu, hodnoty obratu v tis. EUR, index změny = průměrný obrat z let 2016–

2019/průměrný obrat z let 2012–2015 v procentech 

 

4.3.3. Patentová aktivita firem 

Největšími technologickými obory, ve kterých patentují firmy z Libereckého kraje, jsou Other 

special machines, Textile and paper machines a Measurement. Mezi další signifikantní obory se 

řadí Mechanical elements a Handling. V letech 2016 až 2021 publikovaly firmy v regionu téměř 

200 patentů, necelých 120 užitných vzorů a téměř 90 průmyslových vzorů. Více ve výstupu 24. 

Typickými patenty v oboru Other special machines (35 patentů) jsou metody pro výrobu a 

tvarování skla. Vlastníky těchto patentů jsou nejčastěji firmy VÚTS a Preciosa. Dalším 

segmentem v tomto oboro jsou nástroje pro výrobu a vstřikování plastů nebo způsoby 

tvarování materiálu v plastickém stavu. Mezi vlastníky těchto patentů se nacházejí firmy MSV 

Systems (9 patentů) Magna Exteriors Bohemia (9), VÚTS (8), Modelárna LIAZ (7) a AURA - 

engineering Hranice (4). 

V případě Textile and paper machines (33 patentů) se typicky jedná o patentované metody pro 

výrobu umělých vláken a nanovláken, způsoby tkaní textilií nebo o vynálezy patentující textilní 

stroje a jejich součástky. Nejaktivnější v této oblasti jsou firmy VÚTS (19 patentů) a Elmarco (7). 

Na druhé straně v případě firmy Elmarco je signifikantní pokles v patentové aktivitě. 

V předchozím období od roku 2010 do roku 2015 přihlásila firma 33 patentů (za všechny obory). 

Od roku 2016 bylo zaznamenáno pouze 11 publikací. Pokles může korespondovat 

s ekonomickou stagnací, která byla zmíněna v kapitole 4.3.2 nebo v příloze 15.  

Obor Measuerement od roku 2016 zastupuje 28 publikovaných vynálezů. Nejvíce patentů 

v oboru vlastní VÚTS (19 patentů). Firma patentuje především vynálezy orientované na měření 

geometrických veličin a měření pevnosti materiálů pomocí mechanického namáhání nebo 

optických vln. Mezi další majitele patří firmy VISIONQ CZ (2) a Euroseal (2). Prvně jmenovaná 

firma, výrobce smart měřičů energie, vlastní patenty na detekci elektromagnetického pulsu. 

Euroseal (výroba plastové bezpečnostní plomby, Liberec) spoluvlastní patenty s firmami ZPA 

Smart Energy (největší výrobce elektroměrů v CZ, Trutnov) a Euro Security Labels&Packaging 

(výrobci holografických, inteligentních, bezpečnostních a nano 3D samolepících etiket, plomb, 

pečetí a ochranných prvků, výroba Kralupy n. V.). 

Firmy VÚTS a MACHINE BUILDING jsou patentově aktivní v oboru Handling. Jedná se např. o 

robotická ramena, patenty v oblasti automatizace výroby nebo kontroly kvality ve výrobě. VÚTS 
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také dále v oboru Mechanical elements. V oboru patentují také firmy Lucas Varity nebo MZ 

Liberec. Obsahově se jedná např. vačky, volnoběžky, polohovací předměty, přírubové spoje. 

Pokud konfrontujeme oborové patentové portfolio s globálními technologickými trendy, je 

patentová aktivita firem v regionu zaměřena zejména na nanotechnologie (nanomateriály, 

nanovlákna), additive manufacturing (např. patenty firmy Magna Exteriors Bohemia), 

automatizaci a robotiku, pokročilé materiály a částečně také IoT (smart metering).  

Výstup 24: Patentové portfolio firem podle technologických oborů, Liberecký kraj, 2016−2021 

 
Zdroj: Patsnap, vlastní zpracování; poznámka: zobrazeny pouze obory s podílem 4 % a více; zahrnuty všechny 

patenty podle právního stavu a podle prvního data publikace; rok 2021 není kompletní; graf ilustruje 67 % ze 

všech patentů; 5 patentů firmy Crytur nemá přidělenou klasifikaci IPC, patenty jsou ještě ve stavu přihlášky (dá 

se předpokládat, že patenty se budou týkat optiky a optoelektroniky); jedná se o společné patenty s firmu IQ 

Structures 

V porovnání s nově publikovanými patenty, se portfolio firemních patentů z let 2010 až 2015, 

více orientuje na obory Textile and paper machines (největší obor a o 3 p.b. více oproti 

novějšímu portfoliu), Transport, chemické obory (Chemical engineering a Macromolecular 

chemistry, polymers), Surface technology coating (o 4 p.b. více) a Civil engineering (více ve 

výstupu 25). Celkově mezi roky 2010 a 2015 publikovaly firmy přes 430 vynálezů, z toho přes 

160 patentů, necelých 120 užitných vzorů a přes 150 průmyslových vzorů. 

Pod oborem Textile and paper machines se soustředí zejména patenty, které se týkají metod a 

zařízení pro výrobu nanovláken (patenty firmy Elmarco) nebo textilních strojů (např. VÚTS). Díly 

a konstrukce pro automotive (např. sedadlové systémy firmy Grammer Automotive) jsou 

typickými vynálezy pod oborem Transport. Ohledně chemických oborů jsou častými vynálezy 
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kompozitní materiály a různé typy mikrovláken. Obor Surface technology, coating také výrazně 

zasahuje do oblastí kompozitních materiálů a vláken. Vynálezy se týkají inovativních 

povrchových složek kompozitních materiálů a vláken. 

Výstup 25: Patentové portfolio firem podle technologických oborů, Liberecký kraj, 2010−2015 

 
Zdroj: Patsnap, vlastní zpracování; poznámka: zobrazeny pouze obory s podílem 4 % a více; zahrnuty všechny 

patenty podle právního stavu a podle prvního data publikace; graf ilustruje 72 % ze všech patentů 

V oblasti duševního vlastnictví v posledních letech firmy produkují kvalitnější a více chráněná 

řešení. Vynálezy, které byly publikovány i mimo Česko, tvoří 55 % všech vynálezů od roku 2016. 

Výstup 26 nabízí srovnání 2 časových období. Na začátku druhé dekády byly soukromé subjekty 

v registraci chráněných řešení o něco aktivnější (433 řešení oproti 400 řešení). Podstatnější pro 

patentovou strukturu jsou informace o typu chráněného řešení a geografickém rozsahu 

ochrany. Patenty, které disponují vyšší mírou ochrany oproti užitným a průmyslovým vzorům, 

tvořily v posledních letech 48,5 % portfolia (o 11 p.b. více ve srovnání s obdobím 2010 až 2015). 

Zároveň se ukazuje, že firmy v Libereckém kraji se snaží své vynálezy registrovat více i mimo 

Česko. Podíl mezinárodních vynálezů vzrostl na 55 % oproti 48 % v předchozím období. Tento 

jev pravděpodobně souvisí s vyšším zapojení firem do mezinárodních obchodních sítí a se 

snahou chránit své produkty i mimo Česko. 

Výstup 26: Porovnání patentové firem, Liberecký kraj,  2016–2021 a 2010–2015 

Časové období 
Počet patentů, 

užitných vzorů a 
průmyslových vzorů 

Pouze 
patenty 

Mezinárodní 
vynálezy 

Pouze 
patenty v % 

Mezinárodní 
vynálezy v % 

2016–2021 400 194 220 48,5 55,0 
2010–2015 433 162 209 37,4 48,2 
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Zdroj: Patsnap, vlastní zpracování; poznámka: všechny patenty podle právního stavu a podle prvního data 

publikace; pojem vynálezy zahrnuje souhrnně patenty, užitné vzory a průmyslové vzory 

Nejvíce aktivních patentů publikovaných od roku 2010 vlastní firmy VÚTS, Crytur a Preciosa. 

Výstup 27 ilustruje seznam regionálních firem, které vlastní nejvíce aktivních patentů. Mimo 

firmy, které již byly diskutovány (např. VÚTS, Magna, Elmarco), početné aktivní duševní 

vlastnictví si udržuje sklářská a designérská firma Preciosa. Zhruba polovinu jejích položek tvoří 

průmyslové vzory. Firma svoji ochranu soustředí zejména na stropní, dekorativní nebo 

nástěnná světla, a také kameny pro šperky. Mezi další zajímavé firmy se řadí společnost 

Membrain, která v posledních letech registrovala 1 patent a 12 užitných vzorů v oblasti 

environmentálních technologií a chemického inženýringu. Specificky se duševní vlastnictví týká 

membránových materiálů pro filtraci vody a separaci plynů. Nejvíce aktivních mezinárodních 

patentů vlastní firma Crytur (silná spolupráce s firmou IQ STRUCUTER, případně s Fyzikálním 

ústavem AV ČR). Patenty zaměřené na lasery, detektory záření, optické prvky, umělé krystaly a 

holografii.  

Clutex se zapojil do tvorby duševního vlastnictví až od roku 2018, většinu jeho vynálezů tvoří 

české užitné vzory. Obsahově se vynálezy týkají textilních materiálů, kompozitů a nanovláken 

využitelných ve zdravotnictví nebo pro výrobu sportovního textilu. Společnost Euroseal – 

výrobce bezpečnostních plomb vlastní několik mezinárodně chráněných průmyslových vzorů a 

několik českých užitných vzorů. Firma MSV Systems, která se zabývá vývojem technologií pro 

ohýbání a práci s kovovými a plastovými trubkami, aktuálně vlastní 14 patentů, z toho 8 i 

s registrací mimo Česko. Duševní vlastnictví společnosti se týká typicky strojů pro 

automatizované opracování kovů a plastů. Firma se také věnuje R&D v oblasti 3D tisku kovů a 

plastů. Nástroje a díly vyrobené pomocí aditivní výroby jsou charakteristické pro aktivní duševní 

vlastnictví firmy Modelárna LIAZ. Hlavní činností firmy jsou vývoj, konstrukce a výroba dílů, pro 

automobilový, energetický a letecký průmysl. Firma Clean Air přihlašuje evropské průmyslové 

patenty. Společnost vyrábí fotohydroionizační čističky vzduchu a široký sortiment produktů pro 

čištění textilií a koberců. Matura Beads, výrobce korálků a bižuterie v posledních letech přihlásil 

několik evropských průmyslových vzorů pro ochranu svého designu. Od roku 2019 si své 

duševní vlastnictví také chrání firma ADDAT, výrobce hardwaru a softwaru pro regulaci 

vytápění, vzduchotechniky a řízení procesů. V neposlední řadě mezi zástupce majitelů 

duševního vlastnictví na straně soukromého sektoru v Libereckém kraji patří výrobce lezeckého 

vybavení a osobních ochranných prostředků – Singing Rock, výrobce plastových a kovových 

výrobků a zpracování termoplastů technologií vstřikování – HACO, výrobce cukrovinek MOCCA 

a vývojář a výrobce řešení pro automatizaci a pokročilou robotizaci - Machine Building. 
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Výstup 27: Top firmy podle počtu aktivních patentů, Liberecký kraj, 2010−2021 

Zdroj: Patsnap, vlastní zpracování; poznámka: včetně užitných a průmyslových vzorů 

Pokud konfrontujeme firmy s nejvyšším počtem aktivních vynálezů s globálními 

technologickými trendy, je patentová aktivita firem v regionu zaměřena zejména na pokročilé 

výrobní technologie (VÚTS) fotoniku (Crytur), nanotechnologie (Elmarco), additive 

manufacturing (Magna Exteriors Bohemia, MSV Systems) a automatizaci a robotiku (Machine 

Building. 

4.3.4. Hodnota patentové portfolia firem 

Jako vhodný nástroj pro analýzu kvality patentů lze využít multikriteriální patentové valuace. 

Následný výstup lze také využít pro identifikaci dalších inovačních směrů, kterým se firmy 

v regionu věnují, a které nebyly zachyceny přes oborový pohled. Výstup 28 ukazuje top patenty 

firem v Libereckém kraji podle tržní valuace. Jedná se o patenty publikované v roce 2016 a 

později. 

Největší tržní valuace dosahují patenty firmy Elmarco. Nejhodnotnější vynálezy firmy dosahují 

valuace od 1 mil. USD do 4 mil. USD. Obsahově se jedná o patenty zaměřené na výrobu 

nanovláken (globální tech. trendy: nanotechnologie, pokročilé materiály). Velmi cenné patenty 

vlastní také firma Crytur. Společnost vlastní 11 patentů s valuací přes 50 tis. USD. Na patentech 
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často spolupracuje s firmou IQ Structures nebo Fyzikálním ústavem AV ČR. Patenty jsou 

zaměřené na výrobu monokrystalů a pokročilé metody v optice (globální tech. trendy: fotonika, 

pokročilé materiály). Cenné patenty orientované na nové materiály a kompozity pro 

automotive (globální trend: advanced materials) vyvinula a vlastní společnost Magna Exteriors 

Bohemia. 

Mezi dobře hodnocené a obsahově výjimečné patenty se řadí vynálezy Milana Bábovky – Galaxy 

a InStar Technologies. Prvně jmenovaný majitel vlastní patent na záchranné zařízení pro 

bezpilotní letecký objekt. Instar Technologies publikoval od roku 2018 již 3 patenty. Firma se 

zabývá vývojem farmaceutik. 

Nanotechnologie (zejména nanomateriály a nanovlákna), pokročilé materiály a fotonika jsou 

hlavními globálními technologickými trendy, na které nejvíce reagují nejhodnotnější vynálezy 

firem z Libereckého kraje.  

Výstup 28: Top patenty firem podle valuace, Liberecký kraj, 2016 - 2021 

Číslo 
patentu 

Registrované úřady 
Rok 
pub. 

Majitelé Hlavní třída IPC Specifikace patentu (IPC) 
Technolog. 

obor 

Hodnota 
patentu      
(v USD) 

US927919
5B2 

AT AU CA CN CZ DE DK EA 
EP ID IL IN JP KR MX MY PL 

SG SI TW US WO ZA 
2016 ELMARCO 

TEXTILES; 
PAPER 

Formation of filaments, 
threads 

Textile and 
paper 

machines 
$ 3,960,000 

US989047
5B2 

AU CN CZ DE EP HK IL IN 
JP KR RU TW US WO ZA 

2018 ELMARCO 
TEXTILES; 

PAPER 
Formation of filaments, 

threads 

Textile and 
paper 

machines 
$ 2,810,000 

AU200827
8147B2 

AT AU CA CN CZ DE DK EA 
EP ID IL IN JP KR MX MY PL 

SG SI TW US WO ZA 
2016 ELMARCO 

TEXTILES; 
PAPER 

Formation of filaments, 
threads 

Textile and 
paper 

machines 
$ 2,420,000 

ES259243
3T3 

AU BR CA CN CZ EP ES ID 
IN JP KR MX MY PT SG US 

WO 
2016 ELMARCO 

PERFORMING 
OPERATIONS; 
TRANSPORTIN

G 

Filtering material for 
liquid or gaseous fluids 

Chemical 
engineering 

$ 2,320,000 

KR101886
282B1 

AU CN CZ EP HK IL IN JP 
KR RU TW US WO ZA 

2018 ELMARCO 
TEXTILES; 

PAPER 
Formation of filaments, 

threads 

Textile and 
paper 

machines 
$ 1,820,000 

ES257646
1T3 

AU CA CN CZ DK EA EP ES 
IN JP KR MY PT SG TW US 

WO 
2016 ELMARCO 

TEXTILES; 
PAPER 

Formation of filaments, 
threads 

Textile and 
paper 

machines 
$ 1,610,000 

US100672
46B2 

CN CZ DE EP IL JP KR US 
WO 

2018 

CRYTUR; 
FYZIKALNI 
USTAV AV 

CR V V I 

PHYSICS 

Measuring X-radiation, 
gamma radiation, 

corpuscular radiation, or 
cosmic radiation 

Environmen.
technology 

$ 1,380,000 

US105848
52B2 

CA CN CZ DE EP KR RU US 
WO 

2020 CRYTUR 

MECHANICAL 
ENGINEERING; 

LIGHTING; 
HEATING; 

WEAPONS; 
BLASTING 

Elements for modifying 
spectral properties, 

polarisation or intensity of 
the light emitted, e.g. 

filters 

Electrical 
machinery, 
apparatus, 

energy 

$ 1,320,000 

US949992
3B2 

CN CZ DE EP IL JP KR US 
WO 

2016 CRYTUR 
CHEMISTRY; 

METALLURGY 

Single-crystal growth by 
pulling from a melt, e.g. 

Czochralski method 

Surface 
technology, 

coating 
$ 1,170,000 

EP253921
0B1 

CA CN CZ DE EP US WO 2017 
MAGNA 

EXTERIORS 
& 

PERFORMING 
OPERATIONS; 

Superstructures 
characterised by material 

thereof 
Transport $ 1,080,000 

https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=48585744-558a-4971-bd60-6c2da1d4508d
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=48585744-558a-4971-bd60-6c2da1d4508d
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=2fb18f89-7285-4e89-8627-9ab2058796c2
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=2fb18f89-7285-4e89-8627-9ab2058796c2
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=ee82e514-85d2-4e30-bab5-abf383abd5ca
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=ee82e514-85d2-4e30-bab5-abf383abd5ca
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=4a0e50f8-d111-4f12-aa33-4524fc5ca0fa
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=4a0e50f8-d111-4f12-aa33-4524fc5ca0fa
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=7a912d9e-b0ba-4953-ba1c-f8ab5922a668
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=7a912d9e-b0ba-4953-ba1c-f8ab5922a668
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=21b95ea1-353f-43fd-aa19-5db39ec1cae3
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=21b95ea1-353f-43fd-aa19-5db39ec1cae3
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=18861f4e-c169-490d-a0b0-9751e9d0542e
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=18861f4e-c169-490d-a0b0-9751e9d0542e
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=b0e8eef2-8803-451d-b9d6-c352a50b0e89
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=b0e8eef2-8803-451d-b9d6-c352a50b0e89
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=32b1b9f0-4248-48f3-aed8-87a664b1dd6f
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=32b1b9f0-4248-48f3-aed8-87a664b1dd6f
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=1edbd860-8d42-40f9-b6a8-f6e2b2f00654
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=1edbd860-8d42-40f9-b6a8-f6e2b2f00654


 

 

58 

 

INTERIORS 
BOHEMIA 

TRANSPORTIN
G 

US106636
05B2 

CZ EP US WO 2020 CRYTUR PHYSICS 

Measuring X-radiation, 
gamma radiation, 

corpuscular radiation, or 
cosmic radiation 

Environmen.
technology 

$ 1,030,000 

EP325688
2B1 

CN CZ EP IL JP KR US WO 2020 

CRYTUR; 
FYZIKALNI 
USTAV AV 

CR V V I 

PHYSICS 

Measuring X-radiation, 
gamma radiation, 

corpuscular radiation, or 
cosmic radiation 

Environmen.
technology 

$ 870,000 

CA279010
9C 

CA CN CZ DE EP US WO 2018 

MAGNA 
EXTERIORS 

& 
INTERIORS 
BOHEMIA 

PERFORMING 
OPERATIONS; 
TRANSPORTIN

G 

Superstructures 
characterised by material 

thereof 
Transport $ 810,000 

US998518
5B2 

CN CZ DE EP JP KR TW US 
WO 

2018 CRYTUR 
CHEMISTRY; 

METALLURGY 

Luminescent, e.g. 
electroluminescen, 
chemiluminescent, 

materials 

Basic 
materials 
chemistry 

$ 760,000 

KR101858
779B1 

CN CZ EP IL JP KR US WO 2018 CRYTUR 
CHEMISTRY; 

METALLURGY 

Single-crystal growth by 
pulling from a melt, e.g. 

Czochralski method 

Surface 
technology, 

coating 
$ 740,000 

US202002
61353A1 

CZ DE DK EP ES HR HU LT 
PL PT RS SI US WO 

2020 
INSTAR 
TECH 

HUMAN 
NECESSITIES 

Medicinal preparations 
characterised by special 

physical form 

Pharmaceuti
cals 

$ 700,000 

US995045
1B2 

CZ DE EP US WO 2018 

IQ 
STRUCTUR

ES; 
CRYTUR 

CHEMISTRY; 
METALLURGY 

After-treatment of 
mortars, concrete, 
artificial stone or 

ceramics; Treatment of 
natural stone 

Materials, 
metallurgy 

$ 270,000 

US102021
98B2 

CZ EP ES US 2019 

VUT 
BRNO; ING 

MILAN 
BABOVKA 
- GALAXY 

PERFORMING 
OPERATIONS; 
TRANSPORTIN

G 

Parachutes (non-canopied 
parachutes 

Transport $ 230,000 

US102325
67B2 

BR CA CN CZ EP US WO 2019 

MAGNA 
EXTERIORS 
BOHEMIA 

SRO; AURA 
- ENG 

HRANICE 

PERFORMING 
OPERATIONS; 
TRANSPORTIN

G 

Shaping composites, i.e. 
plastics material 

comprising 
reinforcements, fillers or 

preformed parts, e.g. 
inserts 

Other special 
machines 

$ 210,000 

DE102006
033240B4 

DE EP ES 2016 
LUCAS 
VARITY 

MECHANICAL 
ENGINEERING; 

LIGHTING; 
HEATING; 

WEAPONS; 
BLASTING 

Parts or details of brakes 
Mechanical 
elements 

$ 150,000 

EP328599
3B1 

BR CA CN CZ CZ EP US WO 2020 

MAGNA 
EXTERIORS 
BOHEMIA 

SRO; AURA 
- ENG 

HRANICE 

PERFORMING 
OPERATIONS; 
TRANSPORTIN

G 

Shaping composites, i.e. 
plastics material 

comprising 
reinforcements, fillers or 

preformed parts, e.g. 
inserts 

Other special 
machines 

$ 140,000 

Zdroj: Patsnap, vlastní zpracování; poznámka: klasifikace IPC je mezinárodní oborovou patentovou klasifikací, 

kterou využívá světová patentová organizace WIPO (https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/); valuace 

patentů vychází z multikriteriálního přístupu databáze Patsnap; patenty s valuací 100 tis. USD a více 

Pro srovnání, Elmarco vlastní i nejhodnotnější patenty publikované před rokem 2015 včetně. 

Specificky se jedná o 2 patenty (Filtrační medium z nanovláken a Metoda a zařízení pro výrobu 

nanočástic či nanovláken) s valuací 3,3 a 2,2 mil. USD. Celkově bylo nalezeno 14 patentů firem 

https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=8a0d6e2c-1c1c-45fe-9d53-44d2ec154208
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=8a0d6e2c-1c1c-45fe-9d53-44d2ec154208
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=bbdec694-708f-47f4-bb3e-d4c3d02eb4c0
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=bbdec694-708f-47f4-bb3e-d4c3d02eb4c0
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=d194fe59-e007-4d05-bceb-6bf99631eacd
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=d194fe59-e007-4d05-bceb-6bf99631eacd
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=67a2df12-49bd-45fe-8fb2-a7d458aab382
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=67a2df12-49bd-45fe-8fb2-a7d458aab382
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=c477ce89-31c6-4396-af42-f0d77296cc65
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=c477ce89-31c6-4396-af42-f0d77296cc65
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=26406498-fb76-47c9-a591-459dd5b6b4ea
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=26406498-fb76-47c9-a591-459dd5b6b4ea
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=10e24ed6-0b57-454a-803e-b13a330e0d14
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=10e24ed6-0b57-454a-803e-b13a330e0d14
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=44e6d5b7-f4fa-415b-961c-6b59dd9adb13
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=44e6d5b7-f4fa-415b-961c-6b59dd9adb13
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=aef90a05-2b2a-490f-a16f-a369040043bb
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=aef90a05-2b2a-490f-a16f-a369040043bb
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=4df0fb46-ae64-48f9-a61f-301a527d53e1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=4df0fb46-ae64-48f9-a61f-301a527d53e1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=ff3adec2-ec87-4f8a-99ff-68637b07c435
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=ff3adec2-ec87-4f8a-99ff-68637b07c435
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z Libereckého kraje publikovaných ve letech 2010 až 2015 s valuací nad 50 tis. USD. Z toho 8 

patentů vlastní Elmarco, 4 patenty Grammer Automotive a po jednom patentu Preciosa a VÚTS. 

V kontextu budoucího rozvoje regionu je důležité, že v Libereckém kraji působí firmy, které umí 

nejen pracovat s technologiemi, které v horizontu 5 a více let dosáhnou plné adaptace, ale také 

umí tyto technologie vyvíjet. Mimo již zmíněné technologie, jako jsou nanotechnologie, 

pokročilé materiály, vybrané pokročilé technologie pro výrobní procesy, se jedná také o 

environmentální technologie. Na druhé straně je řada „technologií budoucnosti“, které 

prozatím nejsou firmami v kraji vyvíjeny. Z velké části se jedná i o technologie transformující 

výrobní procesy. Jmenujme např. využití 5G sítě, virtuální realitu, metody strojového učení a 

cybersecurity. Doplňme, že je pravděpodobné, že některé z těchto pokročilých technologií 

firmy nevyvíjejí, ale pouze přijímají (více v kapitole 6.) 

4.3.5. Zapojení firem do mezinárodních projektů 

CLUTEX, Elmarco, Naveta a VÚTS patří mezi nejaktivnější firmy v participaci na mezinárodních 

inovačních projektech H2020 a FP7. Výčet participujících firem je na rozdíl od výzkumných 

institucí rozsáhlejší, na nejvíce projektech se podílel CLUTEX – Klastr technické textilie, po dvou 

projektech mají firmy Elmarco (nanomateriály, palivové články), Naveta CZ a VÚTS (textilní 

technologie). Na participaci v projektech Horizon2020 a FP7 dosáhly i firmy CEZ Solarni, Korid 

LK, LentiKat´s, Photon Water Technology a PVF Schienenfahrzeuge. Všechny zmíněné firmy 

vstupovaly v projektech v roli participujících subjektů, nikoliv koordinátorů (více ve výstupu 29). 

Obsahově se mezinárodní výzkumné projekty věnují vývoji nových textilií a přidružených 

technologií, inovativní výrobě a nových aplikací pro využití nanovláken, flexibilnějším metodám 

v přenosu energie přes distribuční sítě, bioremediačním technologiím určených pro čištění 

látek znečišťujících životní prostředí při průmyslové výrobě (př. chlorovaná rozpouštědla, těžké 

kovy, pesticidy atd.), průmyslové aplikaci nových biokatalyzátorů či dopravním projektům 

orientovaným na nové modely pro evropské nákladní dopravy a softwarovou aplikaci pro 

sdružování a management poskytovatelů dopravních služeb. 

Nanotechnologie, pokročilé výrobní metody, pokročilé materiály, čištění odpadních vod a 

průmyslové biotechnologie, mobilita a konektivita patří mezi globální technologické trendy, 

které lze vypozorovat v mezinárodních výzkumných projektech firem z Libereckého kraje. 

Výstup 29: Firmy participující v projektech FP7 and Horizon 2020 

Název subjektu n 
Příspěvek Evropské 

Komise 
Témata projektů 

CLUTEX - KLASTR TECHNICKE TEXTILIE 
3 454 000 

Textily (technické, ochranné); digitální 
inovační platformy 
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ELMARCO SRO 
2 482 125 

Zpracování nanovláken; palivové články 
s využitím nanovláken 

NAVETA CZ SRO 
2 200 919 

Podpora kooperace v textilních 
technologiích; technologie textilních strojů 

VÚTS a.s. 
2 66 234 

Technologie textilních strojů; podpora 
kooperace v textilních technologiích 

PHOTON WATER TECHNOLOGY SRO 1 418 134 bioremediační technologie do průmyslu 

CEZ SOLARNI, SRO 
1 400 324 

Energetika, přenos elektřiny (smart grid 
koncept) 

PVF SCHIENENFAHRZEUGE SRO 
1 233 192 

Nákladová logistika s využitím multimodální 
dopravy (road-rail) 

LentiKat's a.s. 1 55 810 biokatalyzátory 

KORID LK, SPOL. S R.O. 
1 40 005 

Aplikace pro interoperabilitu dopravních 
služeb 

Zdroj: Cordis; poznámka: projekty z programů SME, IA a RIA 

 

4.3.6. Sítě výzkumné spolupráce 

Hlavním uzlem v síti spoluprací na projektech subjektů pouze z Libereckého kraje je Technická 

univerzita Liberec. Ta spolupracuje na projektech napříč obory s celkem 25 subjekty. 

Nejintenzivnější spolupráci tvoří s výzkumnou společností VÚTS (8 spoluprací), která je jedním 

z dalších významných uzlů (Výstup 30). VÚTS navazuje spolupráci mimo jiné i s firmou 

MemBrain, která je jednou z důležitých firem dvou krajských domén specializace, a sice 

Udržitelné nakládání s energií, vodou a ostatními přírodními zdroji a Pokročilé strojírenství. 

Podobně se do spoluprací zapojuje také firma Modelárna LIAZ z domény Pokročilá dopravní 

zařízení, dopravní prostředky a jejich komponenty. Ta tvoří významný čtyřúhelník spoluprací 

s VÚTS (4 spolupráce), Technickou univerzitou v Liberci a firmou Machine building (s oběmi 1 

spolupráce). Z dalších firem, které se vyskytují v některé z krajských domén specializace, se do 

spoluprací zapojují Crytur, Sklopan Liberec (Optika, dekorativní a užitné sklo, Pokročilé 

strojírenství) a BMTO group (Nanomateriály a technologie jejich výroby). 

Při pohledu na síť spoluprací na projektech, do kterých zasáhl alespoň jeden subjekt 

z Libereckého kraje (výstup 30), lze vypozorovat velkou dominanci Technické univerzity Liberec. 

Ta navázala celkem 449 spoluprací a z tohoto pohledu je nejvýznamnějším uzlem. Následována 

je zejména dalšími univerzitami a vysokými školami (ČVUT, VUT v Brně, ZČU Plzeň, VŠB-TUO). 

VÚTS od roko 2010 se zapojilo do 75 spoluprací na výzkumných projektech. Firma spolupracuje 

mimo Technickou univerzitou Liberec, nejvíce s AMF Reece a ČVUT. Z ostatních firem je 

nejvýznamnějším uzlem společnost PLASMAMETAL z Brna (nabízí kovové, keramické povlaky) 

s 59 spolupracemi, která nejvíce spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci. Velmi aktivní 

ve spolupráci je firma MemBrain (celkem 37 spoluprací; důležitá firma krajských domén 

specializace Udržitelné nakládání s energií, vodou a ostatními přírodními zdroji a Pokročilé 

strojírenství, + mateřská firma MEGA dalších 24 spoluprací). Firma Crytur z domény specializace 
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Optika, dekorativní a užitné sklo spolupracuje celkem 32x, nejvíce s Fyzikálním ústavem AV ČR 

a ČVUT. Do velkého počtu spoluprací (31) se zapojila také Modelárna LIAZ z domény Pokročilá 

dopravní zařízení, dopravní prostředky a jejich komponenty. Ze subjektů, které jsou součástí 

některé z libereckých krajských domén specializace se dále těchto projektů zúčastnily firmy 

BMTO group (Nanomateriály a technologie jejich výroby), LENAM (Pokročilá dopravní zařízení, 

dopravní prostředky a jejich komponenty + Progresivní kovové, kompozitní, plastové materiály 

a technologie jejich zpracování) Sklopan Liberec a PRECIOSA ORNELA (Optika, dekorativní a 

užitné sklo, Pokročilé strojírenství), avšak dosahují pouze 4 a méně spoluprací. V rámci regionu 

se spolupráce na výzkumných projektech soustředí zejména do oblastí strojírenství, elektronika 

a elektrotechnika, technologie pro životní prostředí a průmyslové procesy a materiály. 
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Výstup 30: Síťový graf spolupráce firem a výzkumných institucí v rámci Libereckého kraje, 2010─2021  

 
Zdroj: IS VAVAI (RVVI), vlastní zpracování 
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Výstup 31: Síťový graf spolupráce firem a výzkumných institucí Libereckého kraje s ostatními subjekty z Česka, 2010─2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: IS VAVAI (RVVI), vlastní zpracování  
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5. SPECIALIZACE LIBERECKÉHO KRAJE V KONTEXTU GLOBÁLNÍCH TRENDŮ 

Analýzy na straně nabídky jako subsystému generujícího znalosti a na straně poptávky jako na 

straně využití znalostí nám poskytly cenné informace o oborové specializaci a kompetencích 

obou subsystémů.  V následující kapitole budeme porovnávat kompetence obou subsystémů a 

identifikovat jejich mezery a přesahy v rámci regionálního inovačního systému. Výstup 32 

poskytuje základní rámec konceptu gaps and overlaps (mezery a překryvy). Výstup 33 pak 

ilustruje hodnocení Libereckého kraje v rámci tohoto konceptu.  

Výstup 32: Teoretické schéma konceptu gaps and overlaps 

  
Relativně nedůležité pro 

subsystém poptávky 
Relativně důležité pro  
subsystém poptávky 

Relativně nedůležité pro 
subsystém nabídky 

Regionální gap  
(není potenciál) 

Gap na straně subsystému 
znalosti vytvářejícího  

(potenciál pro VaV instituce) 

Relativně důležité pro subsystém 
nabídky 

Gap na straně subsystému 
znalosti využívajícího  
(potenciál pro firmy) 

Horizontální překryv (potenciál 
pro transfer technologií) 

 
Vertikální překryv (existující silný 

transfer technologií) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Cooke a Piccaluga 2004 

 

Výstup 33: Specializace Libereckého kraje v rámci konceptu gaps and overlaps 

  
Relativně nedůležité pro 

subsystém poptávky 
Relativně důležité pro  
subsystém poptávky 

Relativně nedůležité pro 
subsystém nabídky 

Ostatní obory, které nejsou 
uvedeny jinde 

Elektronika a eletrotechnika  

Relativně důležité pro subsystém 
nabídky 

Materiály a technologie pro 
zdravotnictví 

Horizontální překryv: Optika, 
Lasery, Strojírenství, 

(Metrologie) 
 

Vertikální překryv: Nanovlákna, 
Textilní technologie, Robotika, 

Kompozitní materiály, Filtrace a 
čištění vod 

Zdroj: vlastní zpracování 
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(i) Mezera na straně nabídky 

Mezera na straně nabídky znalostí zachycuje regionální specializaci na straně poptávky, která 

není dostatečně srovnatelná s odbornými znalostmi zúčastněných stran na straně nabídky. Tuto 

mezeru lze považovat za příležitost pro zúčastněné strany na straně nabídky, protože existuje 

potřeba na straně poptávky. 

Oborem, který je relativně silný na straně poptávky, ale není dostatečně sycen ze strany 

nabídky, je obor elektroniky a elektrotechniky. V regionu působí několik důležitých 

zaměstnavatelů (např. firmy LAIRD – výroba prvků stínící elektromagnetické pole, Jablotron – 

výrobce zabezpečovacích a kamerových systémů nebo Hokami – výroba desek plošných spojů). 

Zároveň se na straně poptávky po znalostech se v oboru objevují i nové inovativní menší firmy 

(př. Hardwario nebo Cermitech). Velkou příležitost na straně nabídky znalostí (subsystém 

znalosti vytvářející, zejména univerzity a akademické instituce) představuje i fakt, že 

elektronika, elektrotechnika a ICT je nejrychleji rostoucí doménou specializace Libereckého 

kraje v posledních letech. I když elektronika a přidružené obory tvoří důležitou specializaci na 

straně firemního sektoru v kraji, nebyla na straně firem identifikována dostatečně velká 

inovační a technologická základna. To lze vnímat jako velkou příležitost např. pro Technickou 

univerzitu v Liberci, specificky Ústav informačních technologií a elektroniky při Fakultě 

mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Vstupní impuls pro rozvoj spolupráce mezi 

firmami v regionu a Technickou univerzitou v Liberci může představovat např. smluvní výzkum. 

Univerzita již spolupracuje s několika firmami v oblasti elektroniky, elektrotechniky a ICT 

formou smluvního výzkumu, ale většinově se jedná o firmy mimo region a smluvní výzkum 

nedosahuje potřebné velikosti. 

(ii) Mezera na straně poptávky 

Mezera na straně poptávky znalostí zvýrazňuje regionální specializaci na straně nabídky 

znalostí. Jedná se o specializaci, která je významná na straně subsystému znalosti vytvářejícího, 

ale která není dostatečně zakořeněna na straně subsystému znalosti využívajícího. Mezeru lze 

vnímat jako příležitost pro firemní sektor a přidružené podpůrné organizace, které pomáhají 

podnikatelským a inovačním rozvojem v regionu. Lze se zaměřit např. na podporu startupů, 

které budou využívat znalosti a odbornost z výstupů akademického a výzkumného prostředí. 

Velkou výzvu v zakládání nových firem představuje identifikace správných trhů a vytvoření 

realistického business plánu. 

Témata, která souvisí se zdravotnictvím, konkrétně lékařské technologie a materiály pro 

zdravotnictví jsou obory, ve kterých region disponuje relativně dostatečnou velikostí na straně 

subsystému znalosti vytvářejícího. V oblasti duševního vlastnictví se jedná o rostoucí obor. 
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Příkladem je duševní vlastnictví Technické univerzity v Liberci. Patenty a užitné vzory jsou 

zaměřeny zejména na nové materiály a aplikace, které lze využít pro medicínské technologie 

(př. náplasti z nanovláken, cévní protézy apod.). Dalším příkladem je také participace DEX 

Innovation Centre na mezinárodním projektu věnující se tvorbě aplikace pro léčbu lehké 

demence. Impulsem pro inovace mohou být také odborné publikace. Např. Technická 

univerzita v Liberci dosahuje 25 % úspěšnosti v publikování článků v časopisech z 1. kvartilu. 

Je potřeba vnímat, že lékařské aplikace a inovace ve zdravotnictví jsou v rámci regionu nově se 

formující oblastí, která i na straně nabídky znalostí nepatří k největším oborům. Nicméně vedle 

tradičnějších domén jako jsou strojírenství, mechatronika či materiálový výzkum, se výzkum 

v této oblasti intenzifikuje. Za akcelerátor trendu lze považovat i nově se zformovanou Fakultu 

zdravotnických studií na Technické univerzitě v Liberci v roce 2016 (původně jen Ústav 

zdravotnických studií založený 2004). Přesto lze identifikovat v regionu několik firemních hráčů, 

kteří již v regionu působí a vyrábějí produkty v souvisejících oborech (hygienické a toaletní 

potřeby z papíru, firmy Drylock a Petit lulu). 

(iii) Překryv specializací 

Překryv kompetencí jak na straně poptávky, tak na straně nabídky umožňuje identifikovat 

společné oborové specializace v regionu. Je však důležité rozlišovat, zda se jedná o překryv bez 

významné spolupráce mezi nabídkou a poptávkou, nebo překrytí se silnou spoluprací mezi 

oběma subsystémy. Obecně není spolupráce mezi subsystémy v regionu významně silná, přesto 

existují příklady silných vazeb mezi oběma stranami.  

Výroba nanovláken, textilní technologie, robotika, kompozitní materiály, filtrace a čištění vod 

patří mezi specializace regionu, kde je zaznamenána nejsilnější spolupráce mezi oběma 

subsystémy (vertikální překryv). V oblasti nanovláken a textilních technologií se jedná zejména 

o společnou výzkumnou činnost Technické univerzity v Liberci a společnost Elmarco. Subjekty 

vlastní společné patenty, které se věnují metodám a výrobě nanovláken. Mezi další specializace 

se řadí robotika a kompozitní materiály. U prvně jmenované specializace jmenujme společné 

duševní vlastnictví Technické univerzity v Liberci s několika firmami jako jsou MICO Robotic a 

VÚTS. Nejvíce spoluvlastněných patentů a užitných vzorů z posledních let udržuje univerzita 

s firmou Magna Exteriors Bohemia. Jejich společné duševní vlastnictví je orientováno na 

metody a výrobu nových kompozitních materiálů. Pro oblast filtrace a čištění vod je ilustrativní 

spolupráce mezi univerzitou a firmou Membrain (MEGA). Společné patenty týkající se 

filtračních membrán. 

Je vhodné doplnit, že univerzita v těchto specializacích spolupracuje i s řadou dalších firem 

mimo region. Např. v oblasti textilních technologií (firma Rieter), v oblasti filtrace a čištění vod 
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(firma Aquatest). Zároveň je nutné reflektovat také roli firmy VÚTS, která produkuje řadu 

vývojových aktivit. Z tohoto pohledu ji lze považovat za subjekt, který zasahuje do obou 

subsystémů. Firma také spolupracuje s řadou jiných společností mimo region (společné duševní 

vlastnictví). 

V regionu se nachází řada oborů, ve kterých jsou relativně silné oba subsystémy, ale u těchto 

oborů nedochází ke společné spolupráci či transferu technologií. Tyto obory skýtají vysoký 

potenciál pro synergické projekty a společný výzkum. Mezi identifikované obory s vysokým 

potenciálem se řadí optika, laserové technologie, strojírenství a částečně metrologie. V oblasti 

optiky a laserových technologií je na obou stranách subsystému poměrně vysoký počet 

klíčových hráčů. Z oblasti znalostí vytvářející se jedná primárně o výzkumnou instituci TOPTEC 

(Ústav fyziky plazmatu AV ČR) orientující se na optické prvky a jejich opracování, fotoniku, 

laserové technologie, tenké vrstvy. Na druhé straně systému se nachází např. firmy jako jsou 

Crytur, TRUMPF nebo Docter Optics. Oblast strojírenství je v regionu silně navázána na 

automotive. Typickými představiteli soukromého sektoru jsou např. firmy KV Ralsko, DGS 

Druckguss Systeme. Na straně subsystému znalosti vytvářejícího stojí v tomto oboru Technická 

univerzita v Liberci. Byť se jedná historicky o jednu z největších výzkumných domén univerzity, 

v rámci regionu nebyl zaznamenám vyšší počet společných projektů či kolaborativních patentů. 

Tento jev může také souviset s nedostatečným počtem firem působících v regionu, které by 

potenciálně mohly participovat na společných výzkumných či vývojových aktivitách (podle 

ekonomických výkonů patří doména specializace Progresivní strojírenství mezi nejmenší 

domény specializace kraje). Pro oblast metrologie lze identifikovat částečný potenciál pro 

spolupráci či transfer technologií, a to z toho důvodu, že na straně firem netvoří pokročilé 

měřící technologie klíčové produktové portfolio, ale slouží převážně pro inovaci výrobních 

postupů a procesů. Pokročilé měřící metody využívají např. firmy Crytur, VÚTS, Modelárna LIAZ 

či VISIONQ a Euroseal. Na straně výzkumu se pokročilým měřícím technologiím věnují oba 

hlavní zástupci VaV v regionu – Technická univerzita v Liberci a výzkumné centrum TOPTEC. 

Nanovlákna, robotika, kompozitní materiály, filtrace a čištění vod, ale také optika a laserové 

technologie patří mezi specializace regionu, které v kontextu globálních technologických 

trendů lze vnímat jako technologie, na kterých region v příštích dekádách může stavět. Jedná 

se o technologie, které podle řady odborníků v příštích 5 či 10 let budou patři mezi klíčové 

v rozvoji ekonomik a společností. Zároveň je důležitá cílená podpora, aby docházelo k rozvoji 

výzkumu a inovací v těchto specializacích, které již jsou v regionu do jisté míry zakořeněny. Na 

druhé straně existuje řada „technologií budoucnosti“, které nejsou specializacemi kraje 

pokryty. Jedná se např. o vybrané pokročilé technologie pro transformaci výrobních procesů 

(např. 5G, digital twins nebo machine learning) nebo cybersecurity. 
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6. TERÉNNÍ ŠETŘENÍ VE FIRMÁCH 

Cílem terénního šetření ve firmách bylo ověřit získané informace a zjištění z analýz 

sekundárních dat, které byly představeny v předchozích kapitolách. Za tímto účelem tak bylo 

osloveno 60 firem ze seznamu dodaného klientem. Z těchto firem se podařilo realizovat 19 

hloubkových polostrukturovaných rozhovorů. 5 firem explicitně odmítlo účast v průzkumu a 

zbylých 36 nereagovalo na opakovanou výzvu. Jelikož smyslem rozhovorů nebylo získat 

reprezentativní vzorek, lze považovat 19 provedených rozhovorů za dostatečné množství pro 

účely této analýzy.  

Následující podkapitoly reflektují strukturu podkladu pro rozhovory, který se kromě identifikace 

trendů soustředil také na získání kontextových a doplňujících informací, jež pomohou odhalit 

význam trendů pro oslovené firmy. Trendy jsou interpretovány v kontextu jednotlivých 

podkapitol. Ty představují pozice firem v globálních hodnotových řetězcích (GVC) a globálních 

produkčních sítích (GPN), dále pak zdroje konkurenční výhody a strategické směřování a 

v neposlední řadě také inovace a výzkum a vývoj (VaV). Část otázek se také zaměřovala 

specificky na trend digitalizace, který je v kontextu probíhající přípravy mezinárodní přihlášky 

do programu Evropské komise eDIH pro Liberecký kraj významný. 

6.1. Základní informace 

Firmy, s nimiž byly provedeny rozhovory, byly rozřazeny dle domén specializace. Přibližně 

polovina firem byla z domény Pokročilého strojírenství a Udržitelného nakládání s energií, 

vodou a ostatními zdroji. Zároveň má polovina firem diverzifikované portfolio zákazníků a lze je 

v tomto směru považovat za stabilní. Za uplynulých 5 let se medián obratu firem zvýšil o čtvrtinu 

na 199 mil. Kč v roce 2019 (v roce 2020 však medián obratu poklesl na 170 mil. Kč). Je však 

nutné dodat, že se jedná o velmi heterogenní vzorek, neboť největší firma dosáhla obratu 8 

mld. Kč a nejmenší 300 tis. Kč. Dlouhodobě se export těchto firem pohybuje na úrovni 50 %, 

přičemž se většina exportu putuje do sousedních zemí.  

Mezi dotázaný mi firmami nejvíce rezonují tři hlavní trendy, automatizace, digitalizace a 

cirkulární ekonomika. Jedná se v současné době o jedny z nejvíce exponovaných témat, které 

pronikají do všech odvětví, což dokládá i jejich výskyt téměř ve všech doménách specializace 

Libereckého kraje. Nejvíce s těmito trendy pracují firmy ze specializace Elektronika, 

elektrotechnika a ICT a Udržitelné nakládání s energií, vodou a ostatními přírodními zdroji. Za 

zmínku stojí také vyšší zastoupení trendu Industry 4.0, který do značné míry využívá zmíněných 

technologických trendů digitalizace a automatizace. Přesto, že by šly tyto trendy uvést společně 

pod kategorií Industry 4.0, jsou prezentovány odděleně, neboť ne vždy zcela postihují podstatu 
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Industry 4.0 a zároveň některé dotázané firmy považují označení Industry 4.0 za zprofanované 

označení, s nímž se neztotožňují. 

Výstup 34: Četnost technologických trendů v doménách specializace 

Doména specializace 
/Technologický trend 

Auto-
matizace 

Cirkulární 
ekonomi-

ka 

Digita
-

lizace 

Ekolo
-gie 

Nové 
materiály 

Industry 
4.0 

Sustain
-ability 

Cyber 
security 

AR/
VR 

Nanoma-
teriály 

Elektronika, 
elektrotechnika a ICT 

2  3   1  1 1  

Optika, dekorativní a 
užitné sklo 

2 1 3  1  1    

Pokročilé materiály 
na bázi textilních 
struktur 

1 2 1  1 1    1 

Pokročilé 
strojírenství 

3 1 4  1    1  

Progresivní kovové, 
kompozitní a 
plastové materiály a 
technologie jejich 
zpracování 

1 1 1        

Udržitelné nakládání 
s energií, vodou a 
ostatními přírodními 
zdroji 

2 2 1 1  1     

Nanomateriály a 
technologie jejich 
výroby 

 1        1 

Celkem 11 8 13 1 3 3 1 1 2 1 

Zdroj: vlastní šetření 

Pozn: četnost výskytu technologického trendu 

Důležitým zjištěním je to, že nejčastěji zmiňované technologické trendy představují pro 

dotázané společnosti i hlavní výzvy, které musí řešit. To dokládá důležitost těchto trendů. Další 

výzvy, které více či méně přímo ovlivňují vnímaní technologických trendů firmami jsou nové 

regulace, a to zejména v kontextu cirkulární ekonomiky a ekologie, a nové technologie 

s potenciálně disruptivními účinky (např. nové materiály). Firmy také považují za důležité výzvy 

kroky konkurence a změna potřeb zákazníků. V prvním případě se jedná příchod konkurence 

založené na nízké ceně či nové technologie, ve druhém pak o samotné trendy v podobě 

ekologie a digitalizace. Relativně často zmiňovanou výzvu, která spadá do kategorie ostatní, 

jsou lidské zdroje, resp. jejich kvalita a dostatek. Zajištění kvalitních pracovníků na různých 

pozicích vnímá několik firem jako svou výzvu do budoucna. 
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Výstup 35: Hlavní výzvy, které dotázané firmy vnímají 

 

Zdroj: vlastní šetření 

 

6.2. Globální hodnotové řetězce a globální produkční sítě 

Globální hodnotové řetězce (GVC) a globální produkční sítě (GPN) dnes do značné míry ovlivňují 

inovační potenciál firem. Zatímco GVC vypovídá o tom, jak velké množství hodnoty koncového 

produktu dokážou firmy získat, tak GPN reflektuje zejména povahu zapojení do mezinárodních 

produkčních sítí. Pozice v GVC a GPN tak ovlivňuje, jak jsou firmy schopné s globálními trendy 

pracovat, s jakými trendy pracují a jaký mají dopad na jejich konkurenceschopnost.  

Z pohledu globální produkčních sítí samostatné (nezávislé) firmy nejčastěji pracují 

s automatizací. Naproti tomu firmy, které jsou součástí větších společností /holdingů (závislé), 

považují za nejdůležitější trendy digitalizaci a cirkulární ekonomiku (výstup 36). Toto zjištění 

ukazuje na skutečnost, že závislé firmy mají relativně dobré postavení v rámci firemní 

hierarchie, neboť automatizace jako jeden z hlavních nástrojů pro zvýšení produktivity byl 

zmíněný pouze jednou. Pro samostatné firmy pak je téma automatizace jedním z klíčových 

prvků jejich produktů. Dalšími důležitými trendy pro samostatné firmy jsou digitalizace, 

cirkulární ekonomika a Indstury 4.0.  

Naprostá většina dotázaných firem se nachází na úrovni Tier 1 dodavatele. Jedná se o 

společnosti, které sice nevyrábí koncové produkty, ale vyrábí sofistikované a často 

komplikované součásti koncových produktů. Tyto firmy nejčastější pracují s trendem 

automatizace. Integrátoři, firmy, které vyrábějí koncové produkty, se nejvíce zabývají 

digitalizací a cirkulární ekonomikou. Typicky se jedná o využívání alternativních technologií jako 

je PLA (kyselina polymléčná), která je považována za jeden z rozložitelných materiálů, které mají 
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napomoci uzavření produkčního cyklu. Na druhé straně současné studie ukazují, že se nemusí 

jednat o vhodnou alternativu ke klasickým plastům9. V případě digitalizace firmy často pracují 

se vzdáleným přístupem ke sledování výroby či sběru dat.  

 
Výstup 36: Povaha zapojení firem do globálních produkčních sítí v kontextu globálních trendů 

 

Zdroj: vlastní šetření 

Pozn: četnost výskytu technologického trendu 

Výstup 37: Pozice firem v globálních hodnotových řetězcích v kontextu globálních trendů 

  Integrátor Tier 1 Tier 2 Celkem 

Digitalizace 5 3 2 10 

Automatizace 2 5 1 8 

Cirkulární ekonomika 2 4 1 7 

Industry 4.0 1 2  3 

Ekologie  1  1 

Nové materiály  1  1 

Sustainability 1   1 

AR/VR 1   1 

Nanomateriály  1   

Cyber security   1   1 

Celkem 12 18 4   

Zdroj: vlastní šetření 

Pozn: četnost výskytu technologického trendu 

Pozice v globálních produkčních sítích a hodnotových řetězcích nejsou neměnné. Naopak, ze 

své podstaty se jedná o dynamické a proměnlivé systémy. Změnu v GPN či GVC popisuje buď 

 

9 https://zajimej.se/nove-bioplasty-se-v-cesku-ukazaly-jako-slepa-cesta/  
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upgrading (pozitivní změna – získání větší hodnoty/významu) nebo downgrading (negativní 

změna – ztráta pozice a nižší podíl na vytvořené hodnotě koncového produktu). V této analýze 

jsme pracovali pouze s typy ugradingu, kdy byla primárně sledována vazba mezi prací 

s technologickými a pozitivní změnou v GPN/GVC. 

Nejvíce z dotázaných firem uvedlo, že realizovalo produktový uprading spočívající ve vytvoření 

nového produktu či produktové skupiny. Pro tyto firmy představuje automatizace a digitalizace 

hlavní technologické trendy. Ty se projevují zejména v podobě nových produktů, které využívají 

prvky těchto trendů, nebo jako v podobě podpůrných procesů. Typicky se jedná o výrobu 

jednoúčelových strojů či systémy pro sledování výroby a zakázek. Pro 3 ze 5 firem, které prošly 

funkčním upgradingem je cirkulární ekonomika významným globálním technologickým 

trendem. Pro tyto společnosti má cirkulární ekonomika význam jako produkt, resp. vývoj 

technologií a produktů, které povedou k uzavření životního cyklu zejména v oblasti vody, tak i 

jako způsob, jak zefektivnit výrobu, např. opakovaným využití vody ve výrobním procesu. 

Výstup 38: Formy upgradingu v kontextu globálních trendů 

  funkční mezisektorový procesní produktový Celkem 

Automatizace  3 1 3 7 

Cirkulární ekonomika 3 1 1 1 6 

Digitalizace 2 2 1 4 9 

Ekologie  1   1 

Nové materiály    1 1 

Industry 4.0  2  1 3 

Sustainbility  1   1 

AR/VR      

Nanomateriály  1    

Cyber security   1       

Celkem 5 12 3 10   

Zdroj: vlastní šetření 

Pozn: četnost výskytu technologického trendu 

6.3. Zdroje konkurenční výhody a strategické směřování 

Konkurenční výhoda a strategické směřování jsou s globálními technologickými trendy velmi 
úzce spjaty. Firmy, které chtějí být úspěšné na trhu, musí vyvíjet nebo alespoň implementovat 
nové technologie a ve svých strategických úvahách zahrnovat současné a budoucí 
technologické změny. Ztráta ambice s trendy pracovat vede z dlouhodobého hlediska ke ztrátě 
konkurenční výhody. 

Dotázané firmy staví svou konkurenceschopnost na technické unikátnosti produktu, flexibilitě 

(schopnosti pro zákazníka udělat více než konkurence) a ceně produktu založené na vysoké 

produktivitě. V kontextu globálních technologických trendů hraje významnou roli cirkulární 

ekonomika pro firmy stavějící konkurenceschopnost na ceně produktu. Relativně důležitou roli 
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hraje cirkulární ekonomika i pro firmy, které konkurují technickou unikátností produktu. 

V prvním případě se však jedná zejména o aplikaci tohoto trendu ve výrobním procesu, zatímco 

v druhém případě se jedná o aplikaci přímo v produktech společnosti. Na druhé straně není 

překvapením, že automatizace je důležitá právě pro firmy stavící svou konkurenceschopnost na 

produktivitě.  

Výstup 39: Zdroje konkurenční výhody v kontextu globálních trendů 

  
Cena produktu 
- nízké vstupy 

Cena produktu 
- produktivita 

Flexibilita Ostatní 
Technická 

unikátnost produktu 
Celkem 

Digitalizace 1 1 3 2 3 10 

Automatizace 
 2 3 2 1 8 

Cirkulární 
ekonomika 

 3 1  3 7 

Industry 4.0 
 1 1 1  3 

Ekologie 
    1 1 

Nové materiály 
    1 1 

Sustainbility 
    1 1 

AR/VR 
   1  1 

Nanomateriály 
    1 1 

Cyber security 
   1  1 

Celkem 1 7 8 5 10  

Zdroj: vlastní šetření 

Pozn: četnost výskytu technologického trendu 

Naprostá většina firem má aspiraci k růstu zisku, a to především cestou zvýšení produktivity než 

zvýšením počtu zaměstnanců. V kontextu nedostatku pracovní síly a rostoucím nákladům se 

jedná o očekávaný výsledek. Cestou k růstu zisku má být automatizace, která patří mezi 

nejvýraznější globální trend. Poněkud překvapivě je pro firmy, které chtějí zvýšit zisk, důležitější 

cirkulární ekonomika než digitalizace. Důvodem je pravděpodobně fakt, že firmy si začaly 

uvědomovat nedostatek zdrojů a jejich zvyšující se cenu, a proto stále častěji i ve výrobním 

procesu řeší otázku uzavření cyklu jednotlivých vstupů. Aspirace k růstu patří mezi důležité 

komponenty rozvoje regionálního inovačního systému, neboť dlouhodobě vysoký podíl 

endogenních firem s ambicemi růst představuje stabilní zdroj konkurenceschopnosti. 

Výstup 40: Aspirace k růstu v kontextu globálních trendů 

  jiné růst výkonů i počtu zaměstnanců růst zisku Celkem 

Automatizace  2 6 8 

Cirkulární ekonomika  2 5 7 

Digitalizace 1 4 5 10 

Ekologie  1  1 

Nové materiály   1 1 

Industry 4.0  1 2 3 

Sustainability   1 1 
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AR/VR  1   

Nanotechnologie  1   

Cyber security   1   1 

Celkem 1 13 20   

Zdroj: vlastní šetření 

Pozn: četnost výskytu technologického trendu 

Dotázané firmy lze zařadit především mezi průkopníky - společnosti, které hledají zcela nová 

řešení velmi často pro relativně úzké trhy, a optimalizátory - firmy soustředící své inovační 

aktivity na optimalizaci současných procesů. Z pohledu technologických trendů se 

optimalizátoři soustředí zejména na digitalizaci a automatizaci, která jim pomáhá zvyšovat 

produktivitu a optimalizovat výrobní procesy. Naproti tomu pro průkopníky jsou důležité téměř 

všechny zmíněné trendy, včetně nových materiálů, cyber security, nanotechnologií, AV/VR či 

Industry 4.0. Příkladem může být rozvoj mechatroniky a nových materiálů pro vývoj nových 

jednoúčelových strojů pro automatizaci či vývoj zcela nových technologií pro odstraňování 

kontaminantů půd. 
Výstup 41: Aspirace k vůdcovství změn v kontextu globálních trendů  

  lídr následovatel optimalizátor průkopník Celkem 

Automatizace 1  4 3 8 

Cirkulární ekonomika 1 1 2 3 7 

Digitalizace 2  5 3 10 

Ekologie  1   1 

Industry 4.0  1 1 1 3 

Sustainbility 1    1 

AR/VR    1 1 

Nanotechnologie    1 1 

Cyber security    1 1 

  5 3 12 13   

Zdroj: vlastní šetření 

Pozn: četnost výskytu technologického trendu 

6.4. Inovace a výzkum a vývoj 

Inovace a výzkum a vývoj jsou považovány za klíčovou součást konkurenceschopnosti nejen 

firem, ale i celého inovačního ekosystému. Dotázané firmy nejčastěji přinesly inovaci produktu 

nebo služby. Na druhé straně inovace produktů a služeb ne vždy reflektovala globální trendy. 

Pro většinu firem globální technologické trendy představovaly významnější změnu interních 

procesů než produktů. Přesto ve vzorku navštívených firem existují příklady, kdy technologické 

trendy formují produktové inovace firem. Příkladem může být nová technologie kamerového 
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systému či technologie na využití odpadních produktů při výrobě potravin. Na druhé straně 5 

firem neinovuje vůbec.  
Výstup 42: Typy inovací a význam globálních trendů 

  Noví zákazníci (typologicky) Ostatní Procesu Produktu/Služby Celkem 

Automatizace   3 5 8 

Cirkulární ekonomika   3 4 7 

Digitalizace 1 1 1 7 10 

Ekologie    1 1 

Nové materiály    1 1 

Industry 4.0   2 1 3 

AV/VR    1 1 

Nanotechnologie    1 1 

Sustainbility 1    1 

Cyber security    1 1 

Celkem 2 1 9 22   

 Zdroj: vlastní šetření 

Pozn: četnost výskytu technologického trendu 

Většina oslovených firem má vlastní VaV aktivity. Pouze 5 společnosti nerealizuje žádné 

systematické výzkumné a vývojové aktivity. Méně VaV aktivit vyvíjí závislé firmy, přičemž pouze 

jedna ze závislých firem má vůdčí postavení v rámci firemní hierarchie, zbylé mají podřízené 

postavení. Většina firem na VaV aktivitách spolupracuje s externími partnery, mezi které 

nejčastěji patří dodavatelé, klienti a výzkumné instituce. Z pohledu Libereckého kraje je 

důležité, že většina oslovených firem různými způsoby spolupracuje s Technickou univerzitou 

v Liberci. Mezi nejčastější typy spolupráce patří měření, společné výzkumné projekty a 

spolupráce v oblasti talentů. 
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Výstup 43: Míra autonomie VaV 

 

Zdroj: vlastní šetření 

Pozn.: samostatná společnost není součástí skupiny firem; závislá společnost je součástí skupiny firem 

 

6.5. Digitalizace 

Digitalizace je pro firmy téma, kterým se zabývají. Na druhé straně pro většinu z nich to není 

prioritní téma, kterému by věnovaly významnou pozornost. Vnímají jí totiž jako nutnost. To je 

dáno tím, že pro většinu dotázaných firem je digitalizace nástrojem pro zefektivnění vnitřního 

fungování. Velmi častým příkladem jsou technologie pro kontinuální sledování výroby, dálkovou 

správu a komunikaci či snaha zavést model „bezpapírové“ firmy do co největšího množství 

procesů. Firmy ve většině případů tyto digitální technologie nakupují (např. SAP, Engel apod.) a 

pouze v menším počtu případů si vyvíjí vlastní. Vlastní vývoj firmy realizují v momentě, kdy jim 

standardní systémy nestačí, resp. nedokážou se přizpůsobit jejich potřebám. Jedná se například 

o interní systémy pro řízení a sledování jednotlivých objednávek propojené s řídícími softwary 

dodavatelů výrobních zařízení.  

Část, přibližně čtvrtina, dotázaných firem vyvíjí vlastní digitální technologie, kterou jsou součástí 

nabízených produktů. Jedná se o firmy, které vyvíjí, vyrábí či integrují digitální technologie do 

produktů, jež ve většině případů staví klientům na míru. Pouze jedna z navštívených firem vyvíjí 

a prodává škálovatelné řešení, které bez větších úprav nabízí klientům. Jedná se zároveň o 

společnost, která má globální ambice a může představovat pro Liberecký kraj zajímavý 

potenciál. Kromě samotné digitalizace společnost také ve velké míře těží z trendu IoT. 

Ano, samostná; 9

Ne, samostatná; 2

Ne, závislá; 3

Lídr ; 2

Podřízená oblast; 1

Podřízená pozice se 
zodpovědností za 

vybranou oblast; 2

Ano, závislá; 5
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Téměř všechny firmy přesně nesledují, jak velké investice do digitalizace vkládají. Je to do 

značné míry způsobeno tím, že se jedná o součást větších investičních celků, nebo, jak již bylo 

zmíněno výše, digitalizace není pro firmy často stěžejní téma, a vnímají jej jako nutnou 

podmínku. Na druhé straně v rámci osloveného vzorku se objevili také firmy, které v současné 

době nepracují s digitalizací vůbec, neboť ještě přesně neví, jak by dokázali využít její potenciál. 

Zde se tak nabízí prostor pro Liberecký kraj a připravovaný projekt eDIH, který by těmto firmám 

mohl nabídnout možnost si některé technologie otestovat za zvýhodněných podmínek, a který 

by firmám umožnil sdílení dobré praxe. Sdílení dobré praxe se objevovali mezi nejčastějšími 

druhy „pomoci“ v oblasti digitalizace. Z pohledu dotázaných firem má největší přínos sdílení 

dobré v praxe v jejich oborech, resp. v oborech, v kterých podnikají.  

S digitalizací samotnou se úzce pojí téma kybernetické bezpečnosti. Firmy napojené na 

automotive řeší kyberbezpečnost prostřednictvím certifikace TISAX, kterou vyžaduje jejich 

klient Škoda auto. Ostatní firmy se zabývají kyberbezpečností na běžné úrovni a pokládají své 

systémy za dostatečně bezpečné. Příkladem může být využití třetí stran, v podobě dodavatelů 

IT řešení, kdy firma outsourcuje i samotné zabezpečení, ať již řešením vyvinutým na míru či 

využitím softwaru, v kterém řeší vývoj (např. Microsoft Azure). 
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7. SHRNUTÍ 

Technologické trendy se v Libereckém kraji prosazují selektivně, a navíc s různou intenzitou 

mezi jednotlivými skupinami firem. Mezi globální technologické trendy, které se v kraji 

prosazují a budou prosazovat v následujících 5-10 letech, patří: nanotechnologie, pokročilé 

materiály, advanced manufacturing technology, automatizace a digitalizace (společně Industry 

4.0) a cirkulární ekonomika a s ní spojené environmentální technologie.  

 

Selektivita v prosazování technologických trendů spočívá v tom, že ne všechny společnosti 

s trendy aktivně pracují. Společnosti lze totiž rozlišit na tři typy, podle toho, jak s trendy pracují: 

i) firmy, které trendy vnímají, ale nepracují s nimi, ii) firmy, které trendy využívají pro 

zefektivnění svých interních procesů a iii) firmy, které trendy promítají do svých produktů. 

Intenzita pak odráží schopnost a možnosti společností, do jaké míry se jim daří implementovat 

technologické trendy. Většina firem pracuje alespoň s jedním globálním technologickým 

trendem minimálně formou nákupu technologií pro zvýšení své interní efektivity. Zároveň, jak 

naznačuje srovnání zjištění z terénního šetření s analýzou sekundárních dat, firmy v Libereckém 

kraji pracují spíše se standardními a dnes již běžně dostupnými technologiemi v rámci 

technologických trendů. Pouze omezené množství je schopno pracovat s „cutting-edge“ 

technologiemi jako je vývoj nejnovější umělé inteligence, 5G technologií apod. (blíže viz Gartner 

hype cycle). 

 

Firmy, které trendy vnímají, ale nepracují s nimi tvoří relativně menší část. Tyto společnosti se 

buď na adaptaci technologických trendů připravují, kdy například sbírají data, ale ještě s nimi 

aktivně nepracují, anebo se věnují takovým výrobním aktivitám, které spočívají čistě na ruční 

výrobě tradičních produktů. Naproti tomu společnosti, které využívají trendy pro zefektivnění 

svých interních procesů tvoří nejvýznamnější skupinu. Tento typ společností se snaží využít 

globální technologické trendy pro zvýšení své produktivity. Velmi často pracuje s trendy jako 

digitalizace, automatizace, prediktivní údržba, kontinuální sledování výroby apod. Posledním 

typem jsou společnosti, které trendy promítají do svých produktů. Tyto společnosti lze 

považovat z pohledu dlouhodobé konkurenceschopnosti Libereckého kraje za perspektivní. 

Globální technologické trendy projevují ve všech ekonomických oborech a těmto firmám se 

otevírá široké pole nových zákazníků. Tyto firmy připravují své produkty zejména v rámci trendů 

digitalizace, automatizace a cirkulární ekonomiky. 

 

V kontextu specializace regionálního inovačního systému Libereckého kraje se objevují trendy, 

které mají relativně důležité zastoupení v obou subsystémech. Konkrétně se jedná o fotoniku 

(optika a lasery), pokročilé strojírenské technologie, nanotechnologie (nanovlákna), robotika, 
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nové kompozitní materiály a environmentální technologie. Zároveň se však v regionu vyskytují 

specializace, které nemají oporu v obou subsystémech. Jde především o elektroniku a 

elektrotechniku, která je rozvinutá ve firemních sektoru, a materiály a technologie pro 

zdravotnictví, jež mají relativně silnou oporu ve výzkumu. 

 

7.1. Dopady na zaměstnanost a obchodní modely firem 

 

Z dostupných dat a provedených rozhovorů se nepodařilo odhalit přímý dopad těchto trendů 

na zaměstnanost v jednotlivých oborech či doménách specializace. Některé firmy dlouhodobě 

uvažují o zvýšení produktivity výroby prostřednictvím masivnějšího nasazení automatizačních 

technologií, které by však nemělo za následek redukci počtu zaměstnanců, ale spíše jejich 

zafixování na současné velikosti. Zároveň probíhající výzvy spojené se změnou potřeb zákazníků 

či cen vstupů představují pro společnosti impuls pro hledání nových zdrojů příjmů a lze proto 

očekávat, že část zaměstnanců se bude přeorientovávat na tyto nové směry či dokonce dojde 

k mírnému navýšení počtu zaměstnanců.  

 

Na druhé straně struktura žáků a absolventů středních škol v Libereckém kraji ukazuje, že jsou 

domény specializace a trendy, které mají v národním kontextu větší potenciál rozvoje. 

Konkrétně se jedná o pokročilé materiály na bázi textilních struktur; progresivní kovové, 

kompozitní a plastové materiály a technologie jejich zpracování, optika, dekorativní a užitné 

sklo, nanomateriály a technologie jejich výroby a pokročilé strojírenství. Tyto čtyři specializace 

dosahují významně vyššího podílu žáků a absolventů na celkovém množství studentů a 

absolventů středoškolských oborů. Zméněné specializace se pak nejčastěji pojí s globálními 

technologickými trendy Advanced Materials; Augmented/Virtual Reality; Clean water & 

sanitation; Industrial Biotechnology; Micro- and Nanoelectronics; Nanotechnology; System 

Intergration; Additive Manufacturing; Simulation; Artificial Intelligence; Internet of Things (IoT); 

Photonics; Robotics. Tyto trendy a domény specializace mohou představovat do budoucna 

strategickou konkurenční výhodu Libereckého kraje a mohou mít pozitivní dopad na 

zaměstnanost, neboť kraj disponuje komparativní výhodou v podobě silné středoškolské 

základny. Navíc tyto trendy do značné míry kopírují i specializaci kraje na straně nabídky inovací, 

tj. ve vysokoškolském a výzkumném sektoru.  

 

Podobně jako v případě dopadů technologických trendů na zaměstnanost, tak se nepodařilo 

odhalit přímou či nepřímou souvislost globálních technologických trendů s novými 

podnikatelskými modely. V Libereckém kraji sice vzniká řada nových společností, které 

s technologickými trendy aktivně pracují (IoT, pokročilé/nové materiály, rozšířená realita), ale 
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tradiční a etablované společnosti své obchodní modely nemění a spíše se soustředí na 

zvyšování produktivity nebo nové produkty. Výjimku do určité míry tvoří společnost Lasvit, která 

vytvořila zcela novou produktovou linii, jež cílí na zcela jiný typ zákazníků. 

 

7.2. Příležitosti a hrozby pro firmy 

Firmy vnímají technologické trendy v naprosté většině jako výzvu a příležitost nikoliv explicitní 

hrozbu. Firmy v Libereckém kraji aktivně s technologickými trendy pracují, i když převážně 

formou optimalizace vnitřních procesů a často i nakupovaných technologií. Na druhé straně 

implementace technologických trendů se týká především standardizovaných a dnes již běžně 

dostupných technologií.  

Zde tak leží příležitost, která ale může zároveň být pro Liberecký kraj hrozbou. Pokud bude chtít 

kraj posílit nejen adaptaci cizích technologií, ale také vývoj zcela nových řešení firmami 

v Libereckém kraji, nabízí se řada konkrétních témat a technologií jako je pokročilá umělá 

inteligence, technologie čištění vody a sanitace či nové materiály. V těchto technologiích má 

kraj potenciál jak na straně nabídky inovací, tj. ve výzkumu, tak firemním sektoru (s výjimkou 

pokročilé umělé inteligence, ta je rozvinutá pouze na straně veřejného výzkumu). Naopak 

hrozbou pro tyto technologie a trendy může nastat v okamžiku, kdy subjekty v kraji budou 

technologie pouze přejímat. Riziko spočívá především v tom, že klíčové know-how nebude 

drženo a rozvíjeno v regionu, ale bude pocházet mimo něj, což v dlouhodobém horizontu může 

vést k technologickému lock-inu.  

Za příležitost lze také považovat nadějně se rozvijící segment nových firem, tzv. startupů, které 

jsou inkubovány nebo podporovány krajskými organizacemi. Tyto společnosti vytváří produkty 

a služby, které využívají globální trendy. Nejčastěji se jedná IoT, rozšířenou nebo virtuální 

realitu, nové materiály apod. Tyto společnosti mohou do budoucna představovat jádro 

endogenních firem s mezinárodně konkurenceschopnými produkty. Při správných aspirací, 

mohou tyto firmy aspirovat i na lídry svých segmentů. 

Další příležitostí, ale zároveň i hrozbou do budoucna je nedostatečné využití potenciálu 

současné specializace nanotechnologií a nanomateriálů. Díky dlouhé tradici a přelomovým 

vynálezům kraj získal vizitku „nanomateriálového centra“ Česka. Avšak díky velmi malému 

počtu firem, které v tomto oboru působí a zároveň v kraji sídlí, dochází k exportu know-how, i 

když je v regionu stále silné a řada firem z oboru stále s Technickou univerzitou v Liberci 

spolupracuje. Příležitostí pro kraj je, podpořit vznik nových firem se sídlem v Libereckém kraji, 

které budou schopné vyvíjet a vyrábět globálně konkurenceschopné produkty na globálních 

trzích. Hrozbou pak do budoucna je možná ztráta výzkumné specializace. Díky atraktivnějším 
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podmínkám, které vytvoří jiné regiony nejen v Česku může dojít k odlivu talentů a ztrátě 

dlouhodobě budované expertízy. 

Za určitou hrozbu lze považovat strukturu zaměstnanosti a strukturu středního vzdělávání. 

Přesto, že obor jako je elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika tvoří významnou 

část žáků a absolventů středního vzdělávání v Libereckém kraji, jeho význam v národním 

měřítku je relativně malý. Podobně tomu je i u menších oborů jako jsou doprava a spoje, 

informatické obory a ekologie a ochrana životního prostředí, které jsou svým zaměřením velmi 

úzce spojeny s doménami specializace a významnými trendy. Právě jejich relativně nižší význam 

na národní úrovni ukazuje, že zdroj pracovní síly pro práci s těmito trendy je do budoucna 

poddimenzovaný a může tak představovat skrytou hrozbu. 
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8. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Provedená analýza měla za cíl identifikovat globální trendy, které mají vliv na rozvoj inovačního 

a ekonomického potenciálu Libereckého kraje. Výsledky analýzy by měly sloužit jako vstup pro 

aktualizaci RIS3 strategie Libereckého kraje, která je stěžejním dokument pro rozvoj inovačního 

ekosystému v kraji. Za tímto účelem byla provedena analýza sekundárních dat a terénní šetření 

ve vybraných firmách. 

Globálními trendy, které se v regionu nejvíce projevují, resp. mají potenciálně největší dopad 

na rozvoj regionu jsou nanotechnologie, pokročilé materiály, advanced manufacturing 

technology, automatizace a digitalizace (společně Industry 4.0) a cirkulární ekonomika a s ní 

spojené environmentální technologie. Se všemi uvedenými trendy již subjekty v regionu 

pracují, avšak velmi selektivně, což se promítá i do možných doporučení. Ta vycházejí nejen ze 

samotných závěrů analýzy, ale také z expertních zkušenostní zpracovatelského týmu. Pro 

úspěšné využití globálních trendů nejsou doporučení jedinou klíčovou komponentou. Zcela 

zásadní bude zapojení klíčových aktérů v regionu jak na straně výzkumu (např. Technická 

univerzita v Liberci), tak na straně firem (např. významné firmy z hlediska zaměstnanosti a 

výkonů a nové začínající firmy) do implementace doporučení či jejich úprav tak, aby byly 

realizovatelné samotnými aktéry. 

Mezi hlavní doporučení patří: 

• Podpora práce s cutting-edge technologiemi v relevantních technologických trendech 

tak, aby se promítali do produktů firem. Jak ukázaly rozhovory s firmami, firmy 

s technologickými trendy pracují, avšak často ve svých interních procesech, a pokud 

technologické trendy aplikují do svých produktů ne vždy se jedná o state-of-the-art. 

Podpora by měla spočívat nejen ve stimulaci potřeb firem realizovat vývoj samotných 

cutting-edge produktů, ale také v podpoře jejich globálních ambic, neboť často právě 

na globálním trhu existuje poptávka po nejnovějších technologiích. Díky historické 

orientaci konkurenceschopnosti velké části firem v Libereckém kraji na nízké výrobní 

náklady (resp. celé České republiky), nemusí na národním trhu existovat dostatečná 

poptávka po nejnovějších technologiích reflektující nedostatečnou absorpční kapacitu. 

• Podpora rozvoje a vzniku firem v oborech nanotechnologie a zdravotnických 

technologií. V Libereckém kraji se objevují nebo již existují domény specializace, které 

mají oporu pouze ve veřejném výzkumu, resp. Technická univerzita v Liberci s dalšími 

výzkumnými organizace dosahuje v oblasti nanotechnologií a zdravotnických 

technologií specializace a relativně vysoké kvality měřené patentovou a publikační 

aktivitou. Tyto domény specializace však nemají v regionu dostatečně silně rozvinutou 

silnou síť partnerů, kteří by byly schopni v regionu komercializovat vytvoření know-how. 
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Například v doméně specializace Nanotechnologie má v Libereckém kraji sídlo pouze 

jedna společnost (Elmarco) čistě orientovaná na výrobu strojů pro nanomateriály či 

specializující se na vývoj a výrobu materiálu. Navíc společnost Elmarco v posledních 

letech utlumila svou patentovou aktivitu. Pro udržení hodnoty v kraji je důležité, aby 

firmy ve zmíněných doménách sídlili v kraji a vytvářely potřebný multiplikační efekt 

(nová pracovní síla, růst kupní síly, daně apod.). Za zvážení též stojí podpora vzniku 

nových firem v dynamicky se rozvíjejících segmentech jako je např. space industry, kde 

mohou najít uplatnění jak nanotechnologie, tak zdravotnické technologie. 

• Využít potenciál Technické univerzity v Liberci pro přilákání R&D center významných 

průmyslových podniků, s kterými již univerzita spolupracuje. Technická univerzita 

v Liberci má relativně silně rozvinutou spolupráci mimo region. Příkladem je skutečnost, 

že na svých nejhodnotnějších patentech spolupracovala univerzita pouze s jednou 

firmou z Libereckého kraje, zbylých 6 pochází mimo region. Nabízí se tak vytvoření 

specializovaných R&D center či sdílených laboratoří, které podpoří vznik a kumulaci 

know-how těchto firem v regionu. Kromě vytvoření nových pracovních míst s vyšší 

přidanou hodnotou se vytvoří také prostor a pravděpodobnost vzniku nových start-up 

společností využívající technologie z výzkumu pro své produkty.  

• Identifikovat hlavní cílové regiony, kam odchází absolventi Technické univerzity v Liberci 

po ukončení studia.  Přesto, že Liberecký kraj disponuje komparativní výhodou v počtu 

absolventů středních škol v několika doménách specializace a Technická univerzita 

v Liberci disponuje téměř všemi specializacemi, které mohou sytit potřebu talentů 

v doménách specializace kraje, tak roste a bude růst poptávka po talentech, kteří umí a 

budou umět pracovat s technologickými trendy. Pro kraj je tedy důležité, do kterých 

regionů odchází absolventi univerzity v doménách specializace, kteří umí pracovat 

s technologickými trendy, a jaká je jejich motivace po skončení studia opustit kraj. 

Poznání motivací umožní kraji připravit podpůrné nástroje, které mohou absolventy 

udržet v regionu. Může se jednat o širokou paletu nástrojů od startovacích bytů, 

finanční podporu k platu apod. 

Konkrétní nástroje podpory, které by mohly uvedená doporučení transformovat do reálných 

aktivit je nutné validovat se všemi stakeholdery. Zároveň je vhodné při designu těchto nástrojů 

využívat participativních metod, které umožní prosadit takové nástroje, jež budou reflektovat 

hlavní potřeby uživatelů podpory. Příkladem mohou být ideační a validační workshopy, 

dotazníková šetření či cílené rozhovory. 
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Přílohy 
Příloha 1: Hype Cycle for emerging technologies, 2020 

  

Zdroj: Gartner; poznámka: barevné symboly u technologií ilustrují čas, kdy se technologie pravděpodobně dostane 

do poslední fáze svého životního cyklu (Plateau of Productivity)   
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Příloha 2: Zaměstnanost a platy v ekonomických oborech v Lodžském vojvodství, 2018, srovnání s regionem Severovýchod 

  
Zdroj: Eurostat; poznámka: zahrnuty pouze vybrané výrobní obory; zaměstnanost v ekonomickém oboru se počítá jako podíl 

zaměstnanosti v regionu na podílu zaměstnanosti v regionu Severovýchod (Severovýchod = 100), mzdy a platy se počítají 

analogicky; počet zaměstnanců v ekonomické oblasti je ilustrován velikostí bubliny, číslo u názvu oboru či v závorce ukazuje 

počet zaměstnanců v oboru v absolutních hodnotách, region Severovýchod zahrnuje Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a 

Pardubický kraj; výroba elektrických zařízení z důvodu důvěrnosti dat není zahrnuta 
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Příloha 3: Zaměstnanost a platy v ekonomických oborech v Durynsku, 2018, srovnání s regionem Severovýchod 

Zdroj: Eurostat; poznámka: zahrnuty pouze vybrané výrobní obory; zaměstnanost v ekonomickém oboru se počítá jako podíl 

zaměstnanosti v regionu na podílu zaměstnanosti v regionu Severovýchod (Severovýchod = 100), mzdy a platy se počítají 

analogicky; počet zaměstnanců v ekonomické oblasti je ilustrován velikostí bubliny, číslo u názvu oboru či v závorce ukazuje 

počet zaměstnanců v oboru v absolutních hodnotách, region Severovýchod zahrnuje Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a 

Pardubický kraj; výroba elektrických zařízení z důvodu důvěrnosti dat není zahrnuta 

Příloha 4: HDP na obyvatele v PPS ve sledovaných regionech ve tříletých časových řezech 

Rok 2010 2013 2016 2019 2010 2013 2016 2019 

Region/Indikátor HDP na obyvatele v PPS V % (rok 2010 = 100 %) 

Liberecký kraj (CZ) 15 800 17 100 19 200  21 200* 100 108 122 134 
Durynsko (DE) 20 400 23 000 25 200 27 000 100 113 124 132 

Lodžské vojvodství (PL) 14 600 16 400 18 200 21 400 100 112 125 147 
EU27 24 100 25 700 27 500 30 200 100 107 114 125 

Zdroj: Eurostat, *data z roku 2018 
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Příloha 5: Vybrané regiony a popis jejich Smart specializací 

Region Popis S3 specializací 

Li
b

er
ec

ko
 

Progressive Metal and Composite Materials and Technologies of Their Processing. Composite and 
nanocomposite materials, glass ceramic materials or adhesive systems for joining hybrid structures; 
innovative methods of processing plastics and composites, new methods of forming metal materials, 
preparation and handling of molds or welding technology. creation of material models, simulation of 
technological processes or determination of mechanical properties. research and development of 
elastomers, mechanical properties of 3D printing products. 

Optics, Ornamental and Utility Glass. Glass production (decorative glass and jewelery, but also 
complex optical systems (diagnostic and measuring instruments, guidance systems, etc.)); grinding 
and polishing technology, production of unique crystal optics for example, for space telescopes. R&D 
in glass-ceramic materials, detection and sensory optical systems, laser technologies, LED 
applications, thin film deposition, etc.; production and processing of single crystals 

Nanomaterials and Nanotechnology. Nanofibers, nanomembranes, needle-free electrostatic spinning 
by alternating current for the production of yarn provided with nanofibres, production of coaxial or 
porous nanofibres, technology of durable antibacterial layers, technology of preparation of 
nanosurfaces or production of nanocomposites; nanomaterials for biomedical applications or special 
textile applications 

Advanced Textile Structure Based Materials and Technologies for New Multidisciplinary Applications. 
New materials in the field of clothing and technical textiles, composite structures containing inorganic 
fibers, nanoparticles and textile reinforcement, construction and evaluation of intelligent textiles; 
Metrology and new methods of quality evaluation. Modeling of properties of fiber and textile 
structures using computer-aided design; New finishing methods; Advanced textile technologies - new 
materials, new energy sources and new transport media in textiles, interdisciplinary use of textiles, 
use of optical fibers and shape memory materials for technical products, development in the field of 
textile sensors and sensors suitable for use in textiles. Ecological aspects of new technologies; 
Application of nanotechnologies in textiles 

Advanced Engineering. Special nanofiber machines, technological lines for various processes in the 
automotive, food industry, glass, textile (for example 3D textiles). The field of mechanical engineering 
focuses mainly on machine tools and single-purpose machines, power equipment, technology of 
processing polymers and composites for production of light parts and structures. Diagnostic medical 
devices or intelligent building technologies are also specialties. 

Electronics and Electrical Engineering. Technology of Industry 4.0 (machine vision, augmented and 
virtual reality, contactless and biometric identification systems, etc.); software information technology 
supporting human-machine communication, IT or artificial intelligence. Voice technologies focusing 
on the development of dictation, transcription and dialogue programs and the creation of special 
tools to assist the disabled are being developed. Software tools for speech processing, speech 
recognition, visual data, image processing, biological data analysis, etc. are being developed. 

Advanced Separation and Remediation Technologies; ion-selective membranes, membrane devices 
and the design of membrane or remediation composites with controlled reactivity for use in specific 
processes or applications. Research on materials (polymers, membranes, nanofibrous materials) and 
technologies (constant improvement of membrane processes) remains a key cross-sectoral research 
subject. Research specializes, for example, in reducing the energy intensity of separation processes, 
developing hybrid desalination systems or nanotechnology in the remediation of old environmental 
burdens. 

D
u

ry
n

sk
o

 
 

Wild cards. Adaptive signal analysis and neuro-informatics, textile technologies, FabLabs, internet of 
things and smart home 

Sustainable and smart mobility and logistics. Automotives, logistics and traffic systems 

Healthy life and health industry. Medical technology, pharmaceuticals, healthy ageing, nutrition 
industry, analytics, diagnostics and research on infections, biotechnology and biophotonics 

Industrial production and systems. Plant engineering and tooling, micro- and nano-technology, 
materials and material systems, sensors and robotics, optics and photonics and plastics 
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Sustainable energy and resource use. Production, transmission and storage of energy, resource 
efficiency, water industry and cycle of matter, energy efficiency and saving 

ICT and innovative services close to production. Services, IT hosting, cloud computing, IT system 
solutions with renewable energy, smart grid, smart city, intelligent production, industrial automation, 
robotics, tele-assistance, e-commerce, digital engineering, simulations, big data analysis, eHealth, app 
development, design- and marketing solutions, virtual reality, (3D) audio, multimedia analysis, 
distribution of digital goods, adaptive learning media, edutainment, support and development of new 
audiovisual formats 

Ló
d

zk
ie

 

Advanced construction materials (including design). Acquisition and application of mineral, bio-, 
polymer, textile and composites -based materials which are sustainable and recyclable and meet 
safety and users' requirements. Innovative use of mobile and control technologies in minerals 
extraction, processing, materials manufacturing and smart construction. Application of ICT in smart, 
integrated urban infrastructure management systems, intelligent building technologies and intelligent 
building project management. 

Modern Textile and Fashion Industry (including design). Acquisition of raw materials for a textile 
industry, specific technical textile products, personalisation of textile products, ICT application 
supporting of textile value chains. 

IT and telecommunications (ICT). Digitalisation through ICT solutions for cities and buildings, smart 
grids and transport networks, application of Artificial Intelligence, pharmacoinformatics in medicine, 
agriculture and animal breeding, and as well as pharmaceutical and medical research, eHealth, 
logistics, advanced modelling, Internet of things, cloud computing, geoinformatics and satellite 
navigation systems, multimedia, games, cybersecurity. 

Energy (including renewable energy sources). Modernising the infrastructure and managing systems 
to be equipped for producing, storing, distributing, and consuming, in increasingly efficient and safe 
fashion, energy that is more secure, increasingly cleaner and sourced from renewables. 

Medical Industry, pharmaceuticals and cosmetics (including health resort medicine). Personalised 
medicine, biotechnological and generic medicines, new molecules, eHealth, and optimisation of 
manufacturing processes, process and organisational innovation in healthcare system. 

Innovative agriculture and agri-food industry. Various aspects of agri-food value chain ensuring 
sustainability which include precision breeding of plants and fungi with fertilizers or biologically active 
substances for plants respecting soil protection, water or energy consumption rationalisation, 
functional food and low-naturally processed food, food supplements, medicines and cosmetics 
production, biofuels and other energy products, food quality assessment systems during food storage 
and processing, innovative systems to ensure the achievement of hygiene standards and to secure 
equipment in agriculture. 

Zdroj: Evropské komise, 2021; poznámka: některá pole mírně zkrácena, kompletní verze textů zde: 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home 

 

 

  

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home


 

 

90 

 

 
Příloha 6: Akademické patenty majitelů z Libereckého kraje podle průniků oborů NACE a klasifikace IPC 
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Organic macromolecular compounds 37                        37 

Measuring; testing 
 36                       36 

Layered products 
   26                     26 

Natural or artificial threads or fibres; 
spinning 

  15                      16 

Braiding; lace-making; knitting; 
trimmings; non-woven fabrics 

  7    9                  16 

Conveying; packing; storing; handling 
thin or filamentary material 

    3 9                   14 

Cements; concrete; artificial stone; 
ceramics; refractories 

       13                 13 

Wearing apparel 
        12                12 

Physical or chemical processes or 
apparatus in general 

1    10                    12 

Medical or veterinary science; 
hygiene 

         9         3      12 

Working of plastics; working of 
substances in a plastic state 

             9           11 

Treatment of water, waste water, 
sewage, or sludge 

9                        9 

Vehicles in general 
           8             8 
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Optics 
              8          8 

Treatment of textiles or the like; 
laundering 

  2   1 5                  8 

Doors, windows, shutters, or roller 
blinds, in general; ladders 

               7         7 

Nanotechnology 
                6        6 

Life-saving; fire-fighting 
         2   4            6 

Dyes; paints; polishes; natural resins; 
adhesives 

            2         3   5 

Machine tools 
          5              5 

Petroleum, gas or coke industries; 
technical gases* 

            4            4 

Inorganic chemistry 4                        4 

Coating metallic material.; chem. 
surface treatment* 

     3                   4 

Disposal of solid waste; reclamation 
of contaminated soil 

3                        3 

Agriculture; forestry; animal 
husbandry; hunting; trapping; fishing 

                       3 3 

Building 
                   3     3 

Computing; calculating; counting 
                    2    3 

Hand tools; portable power-driven 
tools; handles for hand implements* 

          3              3 

Celkem 54 31 29 26 18 16 14 13 12 11 10 10 10 9 8 7 6 4 4 3 3 3 3 3  

Zdroj: Patsnap; poznámka: zahrnuty pouze obory NACE a kategorie klasifikace IPC s 3 a více patenty (proto se celkový počet patentů vždy nerovná hodnotě „Celkem“); *úplné názvy NACE: Základní chemické 

látky, hnojiva a dusíkaté sloučeniny, plasty a syntetický kaučuk v primárních formách; Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů, výroba časoměrných přístrojů; Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních 

výrobků a výrobků z usní; Výroba barev, laků a jiných nátěr. materiálů, tisk. barev a tmelů; úplné názvy IPC: Petroleum, gas or coke industries; technical gases containing carbon monoxide; fuels; lubricants; peat; 

Coating metallic material; coating material with metallic material; chemical surface treatment; diffusion treatment of metallic material; coating by vacuum evaporation, by sputtering, by ion implantation or by 

chemical vapour deposition, in general; inhibiting corrosion of metallic material or incrustation in general; Hand tools; portable power-driven tools; handles for hand implements; workshop equipment; 

manipulator
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Příloha 7: Počty žáků v jednotlivých oborech vzdělávání v Libereckém kraji a Česku 

Skupiny oborů vzdělání (KKOV) Žáků v ČR Žáků v LBK 
lokalizační 
kvocient 

textilní výroba a oděvnictví 806 201 6,71 

umění a užité umění 12 422 893 1,93 

technická chemie a chemie silikátů 2 883 195 1,82 

zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 5 323 329 1,66 

speciální a interdisciplinární obory 4 777 270 1,52 

právo, právní a veřejnosprávní činnost 12 319 595 1,30 

strojírenství a strojírenská výroba 36 618 1 740 1,28 

podnikání v oborech, odvětví 9 704 419 1,16 

elektrotechnika, telekomunikační 
a výpočetní technika 

23 940 1 024 1,15 

ekonomika a administrativa 28 221 1 204 1,15 

gastronomie, hotelnictví a turismus 27 522 1 120 1,09 

stavebnictví, geodézie a kartografie 14 728 574 1,05 

obecně odborná příprava 17 602 659 1,01 

zdravotnictví 15 841 581 0,99 

doprava a spoje 3 893 137 0,95 

veterinářství a veterinární prevence 2 364 74 0,84 

obecná příprava 130 725 4 034 0,83 

potravinářství a potravinářská chemie 7 856 236 0,81 

obchod 6 322 170 0,72 

osobní a provozní služby 10 533 280 0,71 

pedagogika, učitelství a sociální péče 14 147 375 0,71 

zemědělství a lesnictví 15 273 356 0,63 

ekologie a ochrana životního prostředí 1 237 24 0,52 

informatické obory 14 835 268 0,49 

hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 140   

kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 118   

polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 3 069   

publicistika, knihovnictví a informatika 620   

Zdroj: Český statistický úřad - Statistická ročenka Libereckého kraje – 2020 

Pozn.: Modře jsou označeny obory, které odpovídají doménám specializace Libereckého kraje 

 
Příloha 8: Počty absolventů v jednotlivých oborech vzdělávání v Libereckém kraji a Česku 

Skupiny oborů vzdělání (KKOV) 
Absolventů v 

ČR 
Absolventů v 

LBK 
lokalizační 
kvocient 

textilní výroba a oděvnictví 155 20 3,64 

umění a užité umění 2 102 155 2,08 

technická chemie a chemie silikátů 656 48 2,06 

právo, právní a veřejnosprávní činnost 2 129 126 1,67 

speciální a interdisciplinární obory 688 40 1,64 

zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 1 054 60 1,60 

ekonomika a administrativa 5 104 236 1,30 

gastronomie, hotelnictví a turismus 5 546 255 1,30 

stavebnictví, geodézie a kartografie 2 951 124 1,18 

podnikání v oborech, odvětví 1 817 72 1,12 
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obecně odborná příprava 3 852 140 1,02 

strojírenství a strojírenská výroba 8 337 302 1,02 

potravinářství a potravinářská chemie 1 658 54 0,92 

elektrotechnika, telekomunikační 
a výpočetní technika 

5 119 161 0,89 

obchod 1 316 41 0,88 

doprava a spoje 615 19 0,87 

obecná příprava 21 038 645 0,86 

zdravotnictví 2 539 65 0,72 

osobní a provozní služby 2 296 54 0,66 

pedagogika, učitelství a sociální péče 3 166 70 0,62 

zemědělství a lesnictví 3 307 72 0,61 

veterinářství a veterinární prevence 475 10 0,59 

informatické obory 2 535 47 0,52 

ekologie a ochrana životního prostředí 242 3 0,35 

hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 40   

kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 38   

polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 562   

publicistika, knihovnictví a informatika 140   

Zdroj: Český statistický úřad - Statistická ročenka Libereckého kraje – 2020 

Pozn.: Modře jsou označeny obory, které odpovídají doménám specializace Libereckého kraje 
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Příloha 9: Firmy z Libereckého kraje z domény specializace Pokročilé strojírenství 

Název firmy Klasifikace ekonomické činnosti 
Obrat 

(nejnovější 
dostupný údaj) 

Průměrný 
obrat 2016–

2019 

Průměrný 
obrat 2012–

2015 

Index 
změny 

KV FINAL RALSKO, S.R.O. 
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování 
kovů; prášková metalurgie 

9 837,7 6 125,9 1 193,2 513,4 

TRUMPF STROJÍRENSKÁ 
VÝROBA CZ, S.R.O. 

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých 
nemovitostí 

509 163,7 55,5 295 

TRUMPF LIBEREC, SPOL. 
S R.O 

Výroba kovoobráběcích strojů  33 186,6 28 738,4 15 775,9 182,2 

KV FINAL, S.R.O. 
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování 
kovů; prášková metalurgie 

42 723,1 36 578,8 20 257,8 180,6 

APPLIC, S.R.O. Instalace průmyslových strojů a zařízení 3 942,4 3 527,2 2 066,2 170,7 

PRECIOSA GS, A.S. Výroba dutého skla 9 865,1 8 815,6 5 254,4 167,8 

FORMCAD, S.R.O. Výroba nástrojů a nářadí 3 507,7 3 499,9 2 098,3 166,8 

ATREA, S.R.O. 
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních 
zařízení 

28 063,1 20 759,1 13 318,3 155,9 

MEMBRAIN, S.R.O. 
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních 
a technických věd 

3 874,2 3 429,0 2 329,6 147,2 

AKTIVIT, S.R.O. Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 12 901,0 14 120,3 10 075,9 140,1 

VÚTS, A.S. 
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních 
a technických věd 

12 915,9 11 927,7 9 460,6 126,1 

ADDAT, S.R.O. 
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních 
přístrojů  

947,1 947,1 830,6 114 

MSV SYSTEMS CZ, S.R.O. Výroba kovoobráběcích strojů  3 243,6 4 333,1 3 820,8 113,4 

MODELÁRNA LIAZ, 
S.R.O. 

Výroba nástrojů a nářadí 10 629,2 11 317,4 10 529,1 107,5 

ELMARCO, S.R.O. Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. 7 618,6 6 348,0 6 155,5 103,1 

ZO OS PRAD PRECIOSA 
JABLONEC NAD NISOU 

Činnosti odborových svazů 3,9 3,9 3,8 101,3 

PRECIOSA - LUSTRY, A.S. Výroba elektrických osvětlovacích zařízení  27 538,3 29 617,4 32 444,1 91,3 

PRECIOSA ORNELA, A.S. 
Výroba a zpracování ostatního skla vč. 
technického 

33 509,8 35 520,0 44 662,4 79,5 

HMB, S.R.O. Výroba nástrojů a nářadí 1 352,3 2 258,3 2 873,1 78,6 

SKLOPAN LIBEREC, A.S. Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. 5 247,8 4 814,8 6 367,7 75,6 

PRECIOSA BEAUTY, 
S.R.O. 

Výroba bižuterie a příbuzných výrobků 1 803,4 2 242,1 3 400,9 65,9 

Zdroj: Amadeus; poznámka: klasifikace ekonomické činnosti dle NACE 4 dig., hodnoty obratu v tis. EUR, index 

změny = průměrný obrat z let 2016–2019/průměrný obrat z let 2012–2015 

 

Příloha 10: Firmy z Libereckého kraje z domény specializace Pokročilá dopravní zařízení, dopravní prostředky a jejich 
komponenty 

Název firmy Klasifikace ekonomické činnosti 

Obrat 
(nejnovější 
dostupný 

údaj) 

Průměrný 
obrat 

2016–2019 

Průměrný 
obrat 2012–

2015 

Index 
změny 

KNORR-BREMSE SYSTÉMY PRO 
UŽITKOVÁ VOZIDLA ČR, S.R.O. 

Výroba ostatních dílů a příslušenství 
pro motorová vozidla 

135 247,4 127 119,9 66 525,2 191,1 

PEKM KABELTECHNIK, S.R.O. 
Výroba elektrického a elektronického 
zařízení pro motorová vozidla 

59 651,3 52 440,2 32 024,8 163,7 

BENTELER MASCHINENBAU CZ, S.R.O. Výroba pecí a hořáků pro topeniště 50 999,6 53 905,3 34 292,7 157,2 
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LENAM, S.R.O. Technické zkoušky a analýzy 1 599,1 1 444,3 1 002,3 144,1 

BOMBARDIER TRANSPORTATION 
CZECH REPUBLIC, A.S. 

Výroba železničních lokomotiv a 
vozového parku 

145 068,1 89 534,5 63 273,5 141,5 

BENTELER ČR, S.R.O. 
Výroba ostatních dílů a příslušenství 
pro motorová vozidla 

406 222,5 359 738,0 278 612,8 129,1 

VÚTS, A.S. 
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti 
přírodních a technických věd 

12 915,9 11 927,7 9 460,6 126,1 

A.RAYMOND JABLONEC, S.R.O. Výroba ostatních plastových výrobků 75 426,9 74 916,3 60 259,3 124,3 

CHARVÁT AXL, A.S. 
Výroba hydraulických a 
pneumatických zařízení  

9 663,6 8 566,8 7 031,4 121,8 

ZF AUTOMOTIVE CZECH, S.R.O. 
Výroba ostatních dílů a příslušenství 
pro motorová vozidla 

453 510,8 474 531,3 416 489,9 113,9 

DENSO MANUFACTURING CZECH, 
S.R.O. 

Výroba průmyslových chladicích a 
klimatizačních zařízení 

409 803,2 456 370,6 408 988,5 111,6 

MAGNA EXTERIORS (BOHEMIA), 
S.R.O. 

Výroba ostatních dílů a příslušenství 
pro motorová vozidla 

435 536,9 407 341,6 374 711,7 108,7 

MODELÁRNA LIAZ, S.R.O. Výroba nástrojů a nářadí 10 629,2 11 317,4 10 529,1 107,5 

GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, A.S. 
Výroba ostatních dílů a příslušenství 
pro motorová vozidla 

66 364,4 66 397,0 65 617,3 101,2 

Zdroj: Amadeus; poznámka: klasifikace ekonomické činnosti dle NACE 4 dig., hodnoty obratu v tis. EUR, index 

změny = průměrný obrat z let 2016–2019/průměrný obrat z let 2012–2015 

 

Příloha 11 Firmy z Libereckého kraje z domény specializace Optika, dekorativní a užitné sklo 

Název firmy 
Klasifikace ekonomické 

činnosti 

Obrat 
(nejnovější 

dostupný údaj) 

Průměrný obrat 
2016–2019 

Průměrný obrat 
2012–2015 

Index 
změny 

CRYTUR, S.R.O. 
Ostatní výzkum a vývoj 
v oblasti přírodních 
a technických věd 

14 825,0 12 061,0 5 658,9 213,1 

DOCTER OPTICS, S.R.O. 
Výroba a zpracování 
ostatního skla vč. 
technického 

24 155,6 21 572,4 10 367,8 208,1 

ČESKÁ MINCOVNA, A.S. Ražení mincí 72 937,7 59 321,9 28 751,8 206,3 

DIOPTRA TURNOV, S.R.O. 
Výroba optických a 
fotografických přístrojů a 
zařízení 

921,7 2 111,3 1 422,6 148,4 

KONVEX - RECEPT OPTIKA, S.R.O. 
Výroba lékařských a 
dentálních nástrojů a potřeb 

1 139,2 860,6 605,8 142,1 

TURNEX, S.R.O. 
Výroba a zpracování 
ostatního skla vč. 
technického 

467,3 584,3 461,7 126,6 

WMA - GLASS, S.R.O. 
Tvarování a zpracování 
plochého skla 

5 235,9 4 693,4 3 753,8 125,0 

ECOGLASS, A.S. 
Výroba a zpracování 
ostatního skla vč. 
technického 

8 525,3 8 207,0 6 673,9 123,0 

DETESK, S.R.O. 
Výroba a zpracování 
ostatního skla vč. 
technického 

4 710,8 4 663,3 3 803,1 122,6 

COORSTEK ADVANCED 
MATERIALS TURNOV, S.R. O. 

Výroba ostatních potrubních 
armatur 

9 792,7 10 965,0 9 110,7 120,4 

TREVOS KOŠŤÁLOV, S.R.O. Výroba chemických vláken 27 289,1 26 869,8 22 711,3 118,3 

ELSKLO, S.R.O. 
Výroba pecí a hořáků pro 
topeniště 

3 183,0 3 341,1 2 860,0 116,8 
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JIZERSKÁ PORCELÁNKA, S.R.O. 
Výroba ostatních 
technických keramických 
výrobků 

1 602,6 1 594,7 1 488,6 107,1 

POLPUR, S.R.O. 
Výroba plastových desek, 
fólií, hadic, trubek a profilů 

763,6 738,8 712,5 103,7 

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V 
JABLONCI NAD NISOU 

Činnosti muzeí 787,0 772,0 746,5 103,4 

DESKO, A.S. 
Výroba elektroinstalačních 
zařízení 

4 433,8 5 205,3 5 276,9 98,6 

PRECIOSA - LUSTRY, A.S. 
Výroba elektrických 
osvětlovacích zařízení  

27 538,3 29 617,4 32 444,1 91,3 

PRECIOSA ORNELA, A.S. 
Výroba a zpracování 
ostatního skla vč. 
technického 

33 509,8 35 520,0 44 662,4 79,5 

PAS JABLONEC, A.S. 
Výroba a zpracování 
ostatního skla vč. 
technického 

1 301,2 1 422,2 1 830,2 77,7 

SKLOPAN LIBEREC, A.S. 
Výroba ostatních strojů pro 
speciální účely j. n. 

5 247,8 4 814,8 6 367,7 75,6 

PRECIOSA BEAUTY, S.R.O. 
Výroba bižuterie a 
příbuzných výrobků 

1 803,4 2 242,1 3 400,9 65,9 

AG PLUS, S.R.O. 
Výroba bižuterie a 
příbuzných výrobků 

1 879,9 2 142,9 3 336,8 64,2 

OS SKLA, KERAMIKY A 
PORCELÁNU, ZO CRYSTALEX CZ, 
S.R.O. 

Činnosti odborových svazů 3,9 3,9 6,2 62,1 

FABOS, S.R.O. 
Výroba bižuterie a 
příbuzných výrobků 

945,1 483,2 1 079,4 44,8 

Zdroj: Amadeus; poznámka: klasifikace ekonomické činnosti dle NACE 4 dig., hodnoty obratu v tis. EUR, index 

změny = průměrný obrat z let 2016–2019/průměrný obrat z let 2012–2015 

 

Příloha 12: Firmy z Libereckého kraje z domény specializace Udržitelné nakládání s energií, vodou a ostatními přírodními zdroji 

Název firmy Klasifikace ekonomické činnosti 
Obrat (nejnovější 
dostupný údaj) 

Průměrný 
obrat 2016–

2019 

Průměrný 
obrat 2012–

2015 

Index 
změny 

KROFIAN CZ, S.R.O. 
Výroba ostatních strojů pro speciální 
účely j. n. 

10 914,9 10 244,1 5 128,2 199,8 

LUKOV PLAST, S.R.O. Výroba ostatních plastových výrobků 42 741,7 35 594,7 21 494,9 165,6 

MEMBRAIN, S.R.O. 
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti 
přírodních a technických věd 

3 874,2 3 429,0 2 329,6 147,2 

COMPAG CZ, S.R.O. 
Shromažďování a sběr odpadů, kromě 
nebezpečných 

4 918,1 4 042,0 2 853,7 141,6 

BENTELER ČR, S.R.O. 
Výroba ostatních dílů a příslušenství 
pro motorová vozidla 

406 222,5 359 738,0 278 612,8 129,1 

FCC LIBEREC, S.R.O. 
Shromažďování a sběr odpadů, kromě 
nebezpečných 

7 130,4 6 495,1 5 364,9 121,1 

SPECTRUM FRANĚK, 
S.R.O. 

Velkoobchod se dřevem, stavebními 
materiály a sanitárním vybavením 

7 846,6 7 544,4 6 936,1 108,8 

TERMIZO, A.S. 
Výroba a rozvod tepla a 
klimatizovaného vzduchu, výroba ledu 

10 096,5 10 920,3 11 545,9 94,6 
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DIAMO, S.P. 
Těžba a úprava uranových a 
thoriových rud 

120 136,9 120 079,1 154 511,6 77,7 

INSTITUT 
PRŮMYSLOVÉHO 
INŽENÝRSTVÍ, S.R. O. 

Ostatní profesionální, vědecké a 
technické aktivity 

114,7 114,7 164,5 69,7 

MEGA, S.R.O. 
Velkoobchod s rudami, kovy a hutními 
výrobky 

1,3 1,3 10,4 12,5 

PHOTON WATER 
TECHNOLOGY S. R. O. 

Ostatní výzkum a vývoj v oblasti 
přírodních a technických věd 

398,4 268,7 N/A N/A 

Zdroj: Amadeus; poznámka: klasifikace ekonomické činnosti dle NACE 4 dig., hodnoty obratu v tis. EUR, index 

změny = průměrný obrat z let 2016–2019/průměrný obrat z let 2012–2015 

 

Příloha 13: Firmy z Libereckého kraje z domény specializace Pokročilé materiály na bázi textilních struktur a technologie pro 
nové multidisciplinární aplikace 

Název firmy Klasifikace ekonomické činnosti 
Obrat (nejnovější 
dostupný údaj) 

Průměrný obrat 
2016–2019 

Průměrný obrat 
2012–2015 

Index 
změny 

DRYLOCK 
TECHNOLOGIES, 
S.R.O. 

Výroba domácích potřeb, hygienických a 
toaletních výrobků z papíru 

264 617,1 152 323,8 27 204,5 559,9 

PETIT LULU, S.R.O. 
Výroba domácích potřeb, hygienických a 
toaletních výrobků z papíru 

1 130,5 702,0 176,7 397,3 

SINGING ROCK, 
S.R.O. 

Výroba konfekčních textilních výrobků, 
kromě oděvů 

11 473,4 10 210,8 4 862,6 210,0 

CLUTEX - KLASTR 
TECHNICKÉ 
TEXTILIE,Z.S. 

Činnosti ostatních organizací sdružujících 
osoby za účelem prosazování společných 
zájmů j. n. 

1 770,8 1 017,9 508,3 200,3 

ASSOCIATED 
WEAVERS, S.R.O. 

Výroba koberců a kobercových předložek 3 492,7 3 244,7 1 637,6 198,1 

ADIENT CZECH 
REPUBLIC, S.R.O. 

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro 
motorová vozidla 

695 861,4 618 706,8 423 985,9 145,9 

ARIES, A.S. 
Výroba pletených a háčkovaných 
punčochových výrobků 

7 292,8 6 515,2 4 821,7 135,1 

W. WÜLFING CZ, 
S.R.O. 

Výroba konfekčních textilních výrobků, 
kromě oděvů 

4 169,4 4 099,0 3 132,9 130,8 

MITOP, A.S. 
Výroba netkaných textilií a výrobků 
z nich, kromě oděvů 

7 989,9 7 528,3 5 825,8 129,2 

VÚTS, A.S. 
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti 
přírodních a technických věd 

12 915,9 11 927,7 9 460,6 126,1 

GRUPO ANTOLIN 
TURNOV, S.R.O. 

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro 
motorová vozidla 

220 357,2 180 625,5 150 136,7 120,3 

MARTILLA, S.R.O. 
Výroba oděvů, kromě kožešinových 
výrobků  

66,1 49,2 41,7 117,8 

GERLTEXTILNÍ 
ÚPRAVNA 
ABAREVNA, S.R.O. 

Konečná úprava textilií 1 197,4 1 307,8 1 117,5 117,0 

CELTIMA, S.R.O. 
Výroba konfekčních textilních výrobků, 
kromě oděvů 

2 797,2 2 466,3 2 111,9 116,8 

DIRECT ALPINE, 
S.R.O. 

Velkoobchod s oděvy a obuví 2 629,8 2 348,9 2 143,4 109,6 

DAMINO CZ, S.R.O. 
Výroba konfekčních textilních výrobků, 
kromě oděvů 

2 634,1 2 679,0 2 532,7 105,8 

MEHLER 
ENGINEERED 
PRODUCTS, S.R.O. 

Úprava a spřádání textilních vláken a 
příze 

25 857,0 25 487,9 24 196,3 105,3 
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ONTEX CZ, S.R.O. 
Výroba domácích potřeb, hygienických a 
toaletních výrobků z papíru 

222 505,1 336 072,8 319 340,5 105,2 

ZO OS TOK JUTA 8 Činnosti odborových svazů 3,9 3,9 3,8 104,0 

ZO OS TOK JUTA 6 Činnosti odborových svazů 3,9 3,9 3,7 103,4 

GRUPO ANTOLIN 
BOHEMIA, A.S. 

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro 
motorová vozidla 

66 364,4 66 397,0 65 617,3 101,2 

LOW & BONAR 
CZECH, S.R.O. 

Tkaní textilií  38 124,9 41 942,6 41 711,7 100,6 

VÝROBA STUH - 
ELAS, S.R.O. 

Výroba ostatních technických a 
průmyslových textilií 

3 499,5 3 674,9 3 762,9 97,7 

KÜMPERS TEXTIL, 
S.R.O. 

Úprava a spřádání textilních vláken a 
příze 

8 891,8 9 487,9 10 421,0 91,0 

TESSITURA MONTI 
CEKIA, S.R.O. 

Tkaní textilií  14 357,6 16 900,4 21 075,6 80,2 

LICOLOR, A.S. Konečná úprava textilií 869,9 1 043,4 1 910,4 54,6 

MATĚJOVSKÝ, A.S. Výroba oděvů 6 280,6 6 280,6 N/A N/A 

AGBA 
AUTOMOTIVE, A.S. 

Výroba ostatních technických a 
průmyslových textilií 

926,7 926,4 N/A N/A 

Zdroj: Amadeus; poznámka: klasifikace ekonomické činnosti dle NACE 4 dig., hodnoty obratu v tis. EUR, index 

změny = průměrný obrat z let 2016–2019/průměrný obrat z let 2012–2015 

 

Příloha 14 Firmy z Libereckého kraje z domény specializace Progresivní kovové, kompozitní, plastové materiály a technologie 
jejich zpracování 

Název firmy Klasifikace ekonomické činnosti 
Obrat (nejnovější 
dostupný údaj) 

Průměrný obrat 
2016–2019 

Průměrný obrat 
2012–2015 

Index 
změny 

LAIRD, S.R.O. Výroba komunikačních zařízení 95 594,5 92 582,7 42 560,3 217,5 

DGS DRUCKGUSS SYSTEME, 
S.R.O. 

Výroba odlitků z lehkých 
neželezných kovů 

65 957,3 61 866,1 33 065,8 187,1 

MAGNA EXTERIORS 
(NYMBURK), S.R.O. 

Výroba ostatních dílů a 
příslušenství pro motorová 
vozidla 

181 080,9 167 715,8 94 904,4 176,7 

LUKOV PLAST, S.R.O. 
Výroba ostatních plastových 
výrobků 

42 741,7 35 594,7 21 494,9 165,6 

AL-SOLID, S.R.O. 
Výroba odlitků z lehkých 
neželezných kovů 

1 169,1 1 387,7 932,0 148,9 

LENAM, S.R.O. Technické zkoušky a analýzy 1 599,1 1 444,3 1 002,3 144,1 

BOMBARDIER 
TRANSPORTATION CZECH 
REPUBLIC, A.S. 

Výroba železničních lokomotiv 
a vozového parku 

145 068,1 89 534,5 63 273,5 141,5 

BENTELER ČR, S.R.O. 
Výroba ostatních dílů a 
příslušenství pro motorová 
vozidla 

406 222,5 359 738,0 278 612,8 129,1 

UNITHERM, S.R.O. 
Výroba odlitků z lehkých 
neželezných kovů 

7 774,9 8 373,7 6 625,7 126,4 

MATADOR AUTOMOTIVE 
ČR, S.R.O. 

Výroba ostatních dílů a 
příslušenství pro motorová 
vozidla 

22 249,3 23 257,9 18 425,7 126,2 

VÚTS, A.S. 
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti 
přírodních a technických věd 

12 915,9 11 927,7 9 460,6 126,1 

GRUPO ANTOLIN TURNOV, 
S.R.O. 

Výroba ostatních dílů a 
příslušenství pro motorová 
vozidla 

220 357,2 180 625,5 150 136,7 120,3 

SLÉVÁRNA HLINÍKU, S.R.O. 
Výroba odlitků z lehkých 
neželezných kovů 

2 177,6 2 281,1 1 936,4 117,8 
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DENSO MANUFACTURING 
CZECH, S.R.O. 

Výroba průmyslových 
chladicích a klimatizačních 
zařízení 

409 803,2 456 370,6 408 988,5 111,6 

MAGNA EXTERIORS 
(BOHEMIA), S.R.O. 

Výroba ostatních dílů a 
příslušenství pro motorová 
vozidla 

435 536,9 407 341,6 374 711,7 108,7 

GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, 
A.S. 

Výroba ostatních dílů a 
příslušenství pro motorová 
vozidla 

66 364,4 66 397,0 65 617,3 101,2 

KOMERČNÍ SLÉVÁRNA 
TURNOV, A.S. 

Výroba odlitků z litiny 6 370,1 5 859,3 5 851,7 100,1 

KSM CASTINGS CZ, S.R.O. 
Výroba odlitků z lehkých 
neželezných kovů 

57 089,1 61 385,0 66 912,6 91,7 

Zdroj: Amadeus; poznámka: klasifikace ekonomické činnosti dle NACE 4 dig., hodnoty obratu v tis. EUR, index 

změny = průměrný obrat z let 2016–2019/průměrný obrat z let 2012–2015 

 

Příloha 15: Firmy z Libereckého kraje z domény specializace Nanomateriály a technologie jejich výroby 

Název firmy Klasifikace ekonomické činnosti 
Obrat (nejnovější 
dostupný údaj) 

Průměrný obrat 
2016–2019 

Průměrný obrat 
2012–2015 

Index 
změny 

VÚTS, A.S. 
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti 
přírodních a technických věd 

12 915,9 11 927,7 9 460,6 126,1 

BMTO GROUP, 
A.S. 

Výroba ostatních strojů a zařízení 
pro všeobecné účely j. n. 

4 179,2 3 544,0 3 104,0 114,2 

ELMARCO, S.R.O. 
Výroba ostatních strojů pro 
speciální účely j. n. 

7 618,6 6 348,0 6 155,5 103,1 

NANOTECH 
DYNAMICS, S.R.O. 

Výroba, instalace, opravy 
elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a 
telekomunikačních zařízení 

N/A N/A N/A N/A 

PHOTON WATER 
TECHNOLOGY S. 
R. O. 

Ostatní výzkum a vývoj v oblasti 
přírodních a technických věd 

398,4 268,7 N/A N/A 

Zdroj: Amadeus; poznámka: klasifikace ekonomické činnosti dle NACE 4 dig., hodnoty obratu v tis. EUR, index 

změny = průměrný obrat z let 2016–2019/průměrný obrat z let 2012–2015 

 

Příloha 16: Firmy z Libereckého kraje z domény specializace Elektronika, elektrotechnika, ICT 

Název firmy Klasifikace ekonomické činnosti 
Obrat (nejnovější 
dostupný údaj) 

Průměrný obrat 
2016–2019 

Průměrný obrat 
2012–2015 

Index 
změny 

LAIRD, S.R.O. Výroba komunikačních zařízení 95 594,5 92 582,7 42 560,3 217,5 

FOXON, S.R.O. Opravy elektrických zařízení 5 590,5 5 361,6 2 710,7 197,8 

ESY, S.R.O. 
Výroba ostatních strojů pro speciální 
účely j. n. 

3 133,3 2 652,3 1 420,4 186,7 

APPLIC, S.R.O. Instalace průmyslových strojů a zařízení 3 942,4 3 527,2 2 066,2 170,7 

NET-SYSTEM, 
S.R.O. 

Programování 2 604,4 2 778,7 1 742,6 159,5 

HOKAMI CZ, 
S.R.O. 

Výroba ostatních elektrických zařízení 20 311,0 20 253,4 12 952,5 156,4 

ABEGU, A.S. Technické zkoušky a analýzy 1 204,2 970,8 646,4 150,2 

CIS SYSTEMS, 
S.R.O. 

Výroba elektrického a elektronického 
zařízení pro motorová vozidla 

12 015,0 10 241,6 7 129,2 143,7 

BIMONT, S.R.O. Instalace průmyslových strojů a zařízení 1 070,6 1 070,6 778,8 137,5 
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JABLOTRON 
ALARMS, A.S. 

Velkoobchod s elektronickým a 
telekomunikačním zařízením a jeho díly 

63 541,5 61 866,4 51 206,1 120,8 

SOLAR MONITOR, 
S.R.O. 

Výroba elektrických motorů, generátorů 
a transformátorů 

180,6 230,6 200,3 115,1 

ADDAT, S.R.O. 
Výroba měřicích, zkušebních a 
navigačních přístrojů  

947,1 947,1 830,6 114,0 

MSV SYSTEMS CZ, 
S.R.O. 

Výroba kovoobráběcích strojů  3 243,6 4 333,1 3 820,8 113,4 

CUBE CZ, S.R.O. Výroba elektronických součástek  1 776,0 2 063,2 1 874,7 110,1 

ELITRONIC, S.R.O. Výroba osazených elektronických desek 9 951,2 9 752,1 9 398,9 103,8 

TENEO 3000, 
S.R.O. 

Výroba elektroinstalačních zařízení 3 367,1 2 788,3 2 764,3 100,9 

HARDWARIO, 
S.R.O. 

Výroba elektronických součástek a desek 400,0 400,0 N/A N/A 

CERMITECH, 
S.R.O. 

Činnosti v oblasti informačních 
technologií 

295,1 125,6 N/A N/A 

ABEGU ENERGY, 
S.R.O. 

Technické zkoušky a analýzy 295,1 204,6 N/A N/A 

Zdroj: Amadeus; poznámka: klasifikace ekonomické činnosti dle NACE 4 dig., hodnoty obratu v tis. EUR, index 

změny = průměrný obrat z let 2016–2019/průměrný obrat z let 2012–2015 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


