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Strategická výzkumná agenda
– jeden ze základních výstupů projektu 
technologické platformy
Návrh obsahu strategické výzkumné 
agendy uveden ve studii proveditelnosti  
Činnost technologické platformy 
probíhá ve třech skupinách
1.Mobilita, silniční doprava a silniční 
infrastruktura
2. Bezpečnost a zabezpečení 
3. Energie, životní prostředí a zdroje
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Prvním výsledkem činnosti těchto tří Prvním výsledkem činnosti těchto tří 
pracovních skupin bylo vypracování pracovních skupin bylo vypracování 
dokumentu  dokumentu  
Vize silniční dopravy v roce 2030Vize silniční dopravy v roce 2030..

Na tento dokument navázaloNa tento dokument navázalo zpracování zpracování 
strategické výzkumné agendystrategické výzkumné agendy..

Po zkušenostech se zpracováním dokumentu Po zkušenostech se zpracováním dokumentu 
vize silniční dopravy v roce 2030 se ukázalo vize silniční dopravy v roce 2030 se ukázalo 
účelné rozčlenit strategickou výzkumnou účelné rozčlenit strategickou výzkumnou 
agendu do sedmi kapitol.agendu do sedmi kapitol.



1. Mobilita a osobní silniční doprava 1. Mobilita a osobní silniční doprava ––
vedoucí Ing. Heinrich, vedoucí Ing. Heinrich, 
2. Silniční nákladní doprava 2. Silniční nákladní doprava -- vedoucí vedoucí 
IngIng Novotný, Novotný, 
3. Inteligentní dopravní systémy 3. Inteligentní dopravní systémy ––
vedoucí Ing. Sládek,vedoucí Ing. Sládek,
4. Silniční infrastruktura 4. Silniční infrastruktura –– vedoucí prof. vedoucí prof. 
KudrnaKudrna
5. Bezpečnost silničního provozu 5. Bezpečnost silničního provozu ––
vedoucí Ing. vedoucí Ing. MikulíkMikulík
6. Energie a alternativní zdroje 6. Energie a alternativní zdroje –– vedoucí vedoucí 
Ing. PodrazilIng. Podrazil
7. Snižování negativních vlivů silniční 7. Snižování negativních vlivů silniční 
dopravy na ŽP dopravy na ŽP –– vedoucí Ing. Jedličkavedoucí Ing. Jedlička
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Při zpracování strategické výzkumné agendy  Při zpracování strategické výzkumné agendy  
bylo nutné zohlednit SVA zpracované a bylo nutné zohlednit SVA zpracované a 
připravované jinými technologickými připravované jinými technologickými 
platformami, jejichž náplň se silniční dopravy platformami, jejichž náplň se silniční dopravy 
dotýká.dotýká.
To se projevilo zejména v omezení rozsahu To se projevilo zejména v omezení rozsahu 
tématu energie a alternativní zdroje, kde tématu energie a alternativní zdroje, kde 
náplň se omezila na otázku využití náplň se omezila na otázku využití biopalivabiopaliva
1. generace.1. generace.
Protože téma zabezpečení bylo zahrnuto Protože téma zabezpečení bylo zahrnuto 
náplně SVA technologické platformy náplně SVA technologické platformy 
Bezpečnost průmyslu, zpracování v naší Bezpečnost průmyslu, zpracování v naší 
platformě se soustředilo na problémy platformě se soustředilo na problémy 
bezpečnosti silničního provozu.bezpečnosti silničního provozu.
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Při zpracování strategické výzkumné Při zpracování strategické výzkumné 
agendy byly využity všechny dostupné agendy byly využity všechny dostupné 
naše i zahraniční materiály, které se naše i zahraniční materiály, které se 
výhledem vývoje silniční dopravy výhledem vývoje silniční dopravy 
zabývají.zabývají.

Jedním z nejdůležitějších podkladů byly Jedním z nejdůležitějších podkladů byly 
materiály vypracované Evropskou materiály vypracované Evropskou 
technologickou  platformou silniční technologickou  platformou silniční 
dopravy ERTRAC.dopravy ERTRAC.

Spolupráce s  touto evropskou Spolupráce s  touto evropskou 
technologickou platformou je jedním z technologickou platformou je jedním z 
důležitých bodů činnosti naší platformydůležitých bodů činnosti naší platformy
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Future Impact on FP8
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