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Strategický rámec rozvoje dopravního VaVaI

Východiska:
Národní politika výzkumu, 

vývoje a inovací

RIS 3

Dopravní politika

Evropa 2020 a Unie inovací

Cestovní mapa ERA

6 hlavních oblastí:
1) Udržitelná doprava

2) Interoperabilní doprava

3) Bezpečná doprava

4) Ekonomická doprava

5) Inteligentní doprava

6) Prostorová data v dopravě

SWOT analýza

Foresight

Horizon Scanning

Mezinárodní spolupráce

Rámcové programy EU 

pro výzkum a inovace



Strategický rámec rozvoje dopravního VaVaI

Budoucí trendy

Autonomní mobilita Chytrá doprava Nízkoemisní mobilita Mobilita jako služba

Příležitosti:
- Inovace dopravních systémů a procesů

- Digitalizace, rozvoj umělé inteligence a internetu věcí

- Automatizace v dopravě a její dopady 

- Důraz na ekologii a životní prostředí

- Inovační potenciál dopravního výzkumu

- Internacionalizace a mezinárodní spolupráce

- Přeshraniční výměna zkušeností

- Návrhy českých řešení mohou inspirovat jiné státy

Silné stránky:
- výroba dopravních prostředků, 

zejména automobilového průmyslu 

- tradice dopravního výzkumu a 

vysokého školství v oblasti dopravy 

v ČR 

- pozitivní socioekonomické dopady 

využití výsledků základního a 

aplikovaného výzkumu 

- vyspělý dopravní systém



Dopravní témata v Inovační strategii ČR 2019-2030

Pilíř Mobilita a stavební prostředí

5 projektových karet:

- Autonomní mobilita

- Elektromobilita

- Inteligentní dopravní systémy

- Smart Sky

- Výzkum a vývoj v dopravě



Program DOPRAVA 2020+



Program DOPRAVA 2020+

▪ program Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací v oblasti dopravy

▪ projekty zaměřené na nové přístupy, technologické postupy a služby vedoucích k posílení 
společenských a ekonomických přínosů dopravy

▪ posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru
▪ vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výsledků výzkumu a jejich využití 

pro potřeby společnosti

Specifické cíle programu
Udržitelná doprava
Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura
Přístupná a interoperabilní doprava
Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy



Rámcové programy EU pro výzkum a inovace



Rámcové programy EU pro výzkum a inovace



Ministerstvo 

dopravy


