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1  Úvod a východiska

Poslání, účel a cíle dokumentu. Platnost Strategie, proces jejího vzniku, 

struktura dokumentu. Východiska, globální trendy a perspektivy pro 

rozvoj STAR regionu.

Dlouhodobá strategie rozvoje regionu STAR je základním strategickým dokumentem, 

který formuluje priority a rozvojové cíle území zahrnujícího obce Dolní Břežany, Vestec 

a Zlatníky – Hodkovice a to v oblasti výzkumu, inovací a ekonomického rozvoje založené-

ho na moderních technologiích a vysoké přidané hodnotě.

Posláním tohoto dokumentu je zhmotnit vizi rozvoje regionu STAR a na základě konsen-

zu klíčových hráčů v území formulovat konkrétní cíle, jichž má být v regionu dosaženo. 

Smyslem Strategie je soustředěným a koordinovaným způsobem dále pokračovat v bu-

dování znalostního regionu, kde vysoká a dále rostoucí koncentrace výzkumných aktivit 

vytváří vhodné prostředí pro vnik a rozvoj inovativních firem a vytváří kritickou masu těch-

to aktivit, které sem jako magnet lákají další špičkové vědce, investory a podniky. 

Dokument je první zformulovanou Strategií rozvoje STAR regionu, jejíž výhled a platnost 

je minimálně do roku 2025. Cíle a priority jsou stanoveny pro střednědobý horizont, nic-

méně s vědomím, že po uplynutí této doby může nastat potřeba jejich redefinice případ-

ně ponechání v platnosti.

Strategie vznikala na základě širokého zapojení relevantních aktérů výzkumného, firem-

ního i veřejného sektoru v území, kteří jsou lídry místní výzkumné a  inovační komunity. 

Klíčové problémy a potřeby, návrhy na jejich řešení, formulace priorit, cílů a návrhy kon-

krétních aktivit jsou výstupem dvou jednání pracovních skupin.

Výstupy celého procesu tvorby Strategie jsou členěny na Situační analýzu a Strategickou 

část. Strategická část obsahuje návrh vize, prioritních oblastí a v rámci nich konkrétních 

cílů, jichž má být v rozvoji regionu dosaženo za přispění všech jeho aktérů. Součástí je 

také návrh typových opatření/projektů, které jsou pro rozvoj regionu důležité a současně 

je jejich příprava nejdále a  je možné pomocí nich relativně brzy začít Strategii naplňo-

vat. Analytická část obsahuje situační analýzu, která je předstupňem pro tvorbu samotné 

Strategie a vychází především z řízených rozhovorů s klíčovými hráči inovačního prostředí 

v regionu. Jejím smyslem je kromě zhodnocení stavu regionu zejména detailně a co nej-

objektivnější popis společných problémů, výzev a potřeb, které aktéři v území mají, aby 

mohly být poté reflektovány v navrhované strategii.

Strategie formuluje priority a cíle, které jsou platné pro rozvoj celého regionu STAR. Do-

kument není pouze interní strategií STAR klastru, jako organizace, která hraje důležitou 

roli v koordinaci rozvoje regionu.  A to přestože STAR klastr chce v budoucnu realizovat 

řadu aktivit uvedených ve Strategii sám či ve spolupráci s dalším partnery v území.

Za účelem řízení naplňování strategie, formulace konkrétních kroků a aktivit, lze dopo-

ručit využít existující struktury STAR klastru (správní rada či poradní výbor), případně je 

modifikovat, tak aby byly pružnější a akceschopnější a mohly tuto roli dlouhodobě vy-

konávat. Absence jasně stanovené a relevantní strategie včetně jejího využití pro řízení 

aktivit a rozvoje v regionu byla aktéry v území hodnocena jako jeden z hlavních nedo-

statků v dosavadním vývoji inovačního ekosystému STAR regionu, a proto je tato oblast 

akcentována v návrhové části.

Východiska a trendy

Rozvoj inovačního ekosystému v  regionu STAR není ani zdaleka závislý pouze na jeho 

vnitřních charakteristikách a  výkonnosti, ale působí na něj významně také různé vlivy 

zvenčí. Tyto vlivy mohou mít povahu příležitostí nebo hrozeb pro další rozvoj regionu 

a nemohou jako jedno z východisek zůstat při tvorbě Strategie stranou, neboť mají po-

tenciál významně posílit nebo naopak oslabit šance na pozitivní dopady z úsilí a investic 

všech aktérů v  regionu i  samotného klastru STAR. Níže jsou stručně zmíněny některé 

vybrané organizační trendy ve světové ekonomice, které se projevují i v ČR a vzhledem 

k charakteristikám regionu STAR existují významné předpoklady, že mohou ovlivnit i ino-

vační prostředí v regionu a podmínky jeho budoucího rozvoje.

Globální soutěž o  talenty, specifickou expertízu a  know-how je jedním ze zásadních 

ekonomických trendů, který má i  společenské dopady. Je poháněn především silnými 

globálními společnostmi, které už nehledají v různých koutech světa pouze nízké výrobní 

náklady, ale stále častěji také talenty a know-how, které potřebují pro svou budoucí kon-

kurenceschopnost. To zvyšuje tlak na jednotlivé země a regiony, aby v této soutěži byly 

schopny uspět a nabídnout své klíčové znalostní zdroje (talenty, výzkumné organizace, 
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technologie a experty) a současně se staly atraktivními pro příliv znalostí zvenčí. Region 

STAR je charakteristický právě koncentrací minimálně evropsky v některých případech 

i globálně jedinečným know-how, technologiemi a talentovanými experty a vědci, a pro-

to vstupuje do této „soutěže“ ve velmi dobré pozici.

Koncentrace VaV expertízy

Základní i aplikovaný výzkum ve výzkumných organizacích v regionu je v řadě oblastí na 

evropské nebo i globální špičce. Navíc je zaměřen na oblasti, které patří (např. dle OECD – 

The Next Production Revolution, 2017) mezi prioritní oblasti VaV, které jsou silně poptávané 

pro budoucí rozvoj ekonomiky a průmyslu v nejvyspělejších zemích světa – v USA, Británii 

či Japonsku patří mezi tyto priority (definované firmami na inovační špičce) pokročilé mate-

riály, regenerativní medicína, biomedicína, advanced manufacturing, integrovaná fotonika, 

laserové obrábění. A to jsou oblasti se silnou lokální expertízou v regionu STAR.

Tuto nabídku je však třeba dále zatraktivňovat 1, komunikovat a představovat ji v této globál-

ní soutěži všem zájemcům, kteří tu chtějí investovat a tyto znalostní zdroje využívat, oboha-

covat je a dále rozvíjet – a to nemusí být pouze nadnárodní firmy, ale silné a ambiciózní čes-

ké firmy, výzkumné organizace či konsorcia nebo mezinárodní projekty a další. Současně je 

potřeba vytvářet podmínky pro další příliv talentů (českých i zahraničních) do regionu, aby 

tato konkurenční výhoda byla zachována a dále posilována. Zejména je vhodné vytvářet 

efektivně fungující vazby na pražské univerzity a akademické instituce, které jsou nejbližším 

a přirozeným zdrojem talentovaných studentů, absolventů a výzkumníků.

S výše uvedeným souvisí i koncentrace VaV aktivit nadnárodních koncernů do několika 

málo lokalit po světě, což je stále častějším trendem. Často se tyto globální VaV centra 

umisťují do zemí nebo regionů, kde jsou již významné výrobní závody, což je u řady globál-

ních firem i případ ČR a Středočeského kraje. Ke spolupráci a získávání z pohledu firem ex-

terních znalostí z dalších důležitých „hot spots“ slouží sítě spolupracujících výzkumných or-

ganizací a technologických center případně dalších subjektů. A zde může hrát STAR region 

důležitou roli se svou nabídkou znalostního a výzkumného potenciálu, investičních ploch 

a dobrou geografickou polohou. Existuje nemalý potenciál pro to získat do STAR regionu 

1 Především, tam kde je to vhodné (mimo základní výzkum), posouvat a formovat znalosti, technologie a know-
-how do stavu, kdy jsou stále více atraktivní pro tržně uplatnitelné inovace.

takového strategického investora, který by zde umístil své VaV kapacity, konstrukční nebo 

inženýringové aktivity. Významně by pomohl dostat region na globální mapu firemních ino-

vačních a VaV aktivit, což může být důležitým impulsem i pro další podobné investice.

Open innovation je dalším současným trendem ve VaV a v inovačních aktivitách. Hlav-

ním cílem otevřeného inovačního procesu je využívat sítí a nových zdrojů znalostí k iden-

tifikaci nových příležitostí mimo hlavní obor působení firem případně řešení nových pro-

blémů a výzev ve fungování firem i výzkumných organizací. Smyslem je využívat kromě 

interních zdrojů znalostí i zdroje externí a hledat podněty pro inovace i za hranicemi or-

ganizací. Firmy se se svými problémy a potřebami více otevírají a spolupracují na jejich 

řešení a na tvorbě inovací s externími partnery (dalšími firmami, výzkumnými organiza-

cemi, dodavateli/odběrateli), což jim umožňuje proniknout k novým řešením a aplikacím 

i v nových oblastech působení, které samy neumí identifikovat. Zejména velké globální 

firmy často poskytují technologie i část svého duševního vlastnictví externím partnerům, 

nechávají je nahlédnout „pod pokličku“, spolupracovat s nimi na vývoji a sondují tak nové 

oblasti aplikací. Koncept otevřených inovací je atraktivní i pro menší firmy, které naopak 

nemají dostatečné vlastní kapacity a potřebují cennou expertízu od externích subjektů, 

často výzkumných organizací nebo specializovaných dodavatelů. V případě výzkumných 

organizací je vhodné tento koncept „otevřených inovací“ využívat například při validaci 

svých technologií a výsledků výzkumu a  jejich tržního potenciálu a dalšího směřování 

jejich vývoje. To může být způsob, jak efektivněji přenášet výsledky výzkumu do praxe.

Všechny výše uvedené trendy mají společný jmenovatel a tím je fakt, že prostředí na trzích 

a v oblasti technologií se mění stále rychleji, firmy pro své inovační procesy potřebují stá-

le rozmanitější externí znalosti, technologie a expertízu. A proto ji stále častěji hledají vně 

svých týmů, což napomáhá i většímu potenciálu pro využití znalostní báze, kterou disponují 

výzkumná centra v regionu STAR. Navíc jejich specializace pokrývá tři ze šesti široce vy-

mezených oblasti tzv. Key Enabling Technologies (KETs) – fotoniku, nové materiály a bio-

technologie. Vlastností KETs je jejich široký potenciál disruptivně měnit a přispívat k růstu 

mnoha ekonomických odvětví a vytvářet zcela nová. Proto je velký potenciál tuto znalostní 

bázi regionu využít ve prospěch inovací a růstu ve firmách, což může regionu STAR přinést 

značné bohatství v podobě soukromých investic do výzkumu i do firem a potažmo vzniku 

nových vysoce kvalitních pracovních míst.
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STAR v ČR a Evropě2

2 Zdrojem pro data použitá na této stránce je databáze Eurostat, ČSÚ a osobní rozhovory s představiteli výzkumných organizací v regionu STAR. Kompletní data jsou v příloze

2,3 %
byl průměrný růst HDP v období 

2006–2017 v ČR 2,3 %, v EU 28  

jen 1,2 %.

STAR region je součástí jedné 

z nejrychleji rostoucích ekonomik v EU

1000
lidí pracuje ve výzkumných 

organizacích ve STAR region

35 % veřejných kapacit VaV ve Středočeském 

kraji je koncentrováno ve STAR, tzn. teměř

1,8 %
činí výdaje na VaV/HDP v ČR 1,8 %, v EU 28 

je to 2,1 %. Mezi zeměmi střední a východní 

Evropy zaujímá ČR 2. místo (za Slovinskem).

Česko patří ke znalostně nejvíce intenzivním 

zemím v regionu střední a východní Evropy

3
ELI Beamlines, HiLASE, BIOCEV – tvoří je celkem 

7 ústavů AVČR (Fyzikální ústav, Ústav molekulární 

genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, 

Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny 

a Ústav makromolekulární chemie), Přírodovědecká 

fakulta a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Počet výzkumných center usídlena 

ve STAR regionu:

50%
VaV kapacit celé ČR. Výdaje na VaV v ČR -  

90,4 mld. Kč; Praha + Středočeský kraj -  

46,4 mld. Kč

STAR region je součástí Pražsko-středočeské 

aglomerace, která koncentruje více než

3
ze šesti stěžejních technologických oblastí –  

tzv. Key enabling technologies (KETs). Tato lokálně 

koncentrovaná expertíza má přesah a možné  

použití v řadě aplikačních a průmyslových oborů.

Výzkumná expertíza  

ve STAR regionu pokrývá
KEY ENABLING TECHNOLOGIES  

ve STAR regionu

 

Fotonika 

Pokročilé materiály 

Průmyslové biotechnologie 

Mikro- a nanoelektronika

Nanotechnologie

Pokročilé výrobní technologie

Expertíza má potenciál využití 

v řadě aplikačních oborů

Zdravotnictví 

Farmacie 

Strojírenství 

Obrábění 

Aerospace 

Optika 

Life-Science 

a další obory
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2  Dlouhodobá strategická vize a mise

Sdílená představa o budoucí podobě a poslání regionu, jak tuto 

změnu poznat a změřit.

Vize je společně sdílenou představou reprezentantů výzkumných organizací, veřejné 

správy, firem a dalších subjektů inovačního prostředí regionu o tom, jak by měl STAR region 

v budoucnosti vypadat a jak by se měl změnit. Vize bude postupně realizována programy, 

projekty a aktivitami, které se budou uskutečňovat jako součást Strategie rozvoje regionu 

STAR. Vize je proto vlajkou nejen samotné Strategie, ale je zejména vyjádřením společné 

dohody různých hráčů zaměřit rozvoj regionu určitým směrem, zasadit se o dosažení ve 

Strategii popsaných cílů a vlastními i společnými aktivitami k dosažení těchto cílů přispívat. 

Vize STAR regionu

 „STAR region je fungující inovační ekosystém tvořený silnou komunitou výzkumných 

organizací, firem, investorů a nadšených lokálních patriotů, kteří vzájemně intenzivně 

komunikují a spolupracují. STAR region je místem, kde se daří efektivní spolupráci výzku-

mu s průmyslem, přicházejí sem a vznikají zde nové znalostně intenzivní firmy s globální 

ambicí, které vytváří kvalitní pracovní místa. Region disponuje rozšiřujícími se výzkumnými 

kapacitami, které patří ve svých oborech ke globální špičce.“

Vize předpokládá, že se vybuduje silná regionální komunita, která musí stát na společ-

ném sdílení cílů, partnerství při jejich naplňování a vzájemné otevřenosti a důvěře. Vzhle-

dem k tomu, že region STAR je poměrně malé území, jsou podmínky pro vytvoření silné 

místní komunity velmi dobré. Současně budou aktéři v regionu více a častěji spolupraco-

vat na společných projektech, které budou řešit jejich sdílené potřeby a cíle a povedou 

k naplňování cílů rozvoje celého regionu.

V regionu podniká více inovativních firem, které mají vlastní znalostně a technologicky 

náročné produkty a mají mezinárodní ambici. Existuje tu více firem, které vznikly na zákla-

dě znalostí z výzkumných center v regionu a které i dále využívají jejich synergii a služby. 

Výzkumné organizace častěji a intenzivněji spolupracují s aplikační sférou, získávají více 

financí ze soukromých zdrojů. Jsou zdrojem cenných znalostí pro řešení problémů a po-

třeb firem i společnosti. Výzkumné organizace v regionu mají zajištěnu dlouhodobě udrži-

telnou perspektivu, jsou intenzivně integrovány do mezinárodních výzkumných komunit 

a projektů a dosahují ve své specializaci evropské nebo globální úrovně.

MISE:

Vytváříme partnerství a pomáháme budoucí prosperitě STAR regionu

Posláním STAR klastru je pomoci etablovat region na mezinárodní výzkumné a inovační 

mapě. STAR staví své hodnoty na otevřenosti, strategické spolupráci všech zapojených 

partnerů a ambici být výzkumným a inovačním lídrem v oblasti fotoniky, aditivních techno-

logií, pokročilých materiálů, biotechnologií a biomedicíny. STAR klastr je průkopníkem mezi 

mikroregionálními iniciativami budujícími inovační ekosystém ve střední Evropě a vytváří 

lepší prostředí pro vědu, inovativní technologické firmy a kvalitní život obyvatel.

Ověřování naplňování vize

Strategie navrhuje na úrovni vize, tedy poslání celého dokumentu, následující indikátory. 

Pomocí nich je možné ověřovat a měřit, zdali a jak se daří stanovenou vizi naplňovat. In-

dikátory se zaměřují na klíčové části vize a slouží jako agregátní ukazatele více procesů 

a změn současně. Jedná se o ukazatele komplexní, což znamená, že jsou ovlivňovány 

i jinými impulsy, ne pouze aktivitami, které se váží k navrhované Strategii.

Indikátory na úrovni vize:

1. Počet znalostně intenzivních firem3 v regionu (a zaměstnanost v nich)

2. Zlepšující se pozice výzkumných center v  regionu na poli mezinárodní vědy (Po-

čet projektů z H2020/Horizont Europe; Počet prestižních individuálních vědeckých 

grantů u osob působících v regionu – typu ERC, HFSP a podobné)

3. Objem soukromých i veřejných investic do VaV realizovaných v regionu

 

3 Firma, která má vlastní VaV aktivity a disponuje vlastní technologií/expertní znalostí, která významně přispívá 
k obratu firmy
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Pro jednotlivé ukazatele nejsou navrženy konkrétní hodnoty. Pro měření úspěšnosti stra-

tegie a naplnění vize jsou důležité především trendy, tedy jestli u sledovaných indikátorů 

dochází v čase ke zlepšení a pozitivnímu vývoji. Podrobnější indikátory vztažené více ke 

konkrétním aktivitám a opatřením jsou navrženy pro měření na nižších úrovních Strategie, 

zejména u strategických cílů.

3  Prioritní oblasti a specializace
 

Klíčové oblasti, v nichž má dojít ke změnám, které posunou region 

kupředu.

Prioritní oblasti určují hlavní témata, která jsou pro rozvoj STAR regionu důležitá a jejichž 

zlepšení povede k naplnění vize regionu. Jejich formulace vyplývá ze zaměření regionu 

a  jeho strategického dlouhodobého směřování. Prioritní oblasti tvoří hlavní pilíře, které 

jsou jeho esenciální součástí. Pro každou prioritní oblast jsou stanoveny dílčí strategické 

cíle, které formulují to, čeho chceme dosáhnout. Současně ke každému strategickému 

cíli jsou navrženy typové aktivity či opatření, které Strategie navrhuje realizovat. Samotná 

Strategie je živým dokumentem. Zatímco vize a strategické cíle jsou stanoveny s výhle-

dem do roku 2025, konkrétní opatření a nástroje by měly být průběžně upravovány, ak-

tualizovány a po plnění nahrazovány novými s ohledem na změny vnějšího prostředí. Je 

také vhodné tyto konkrétní aktivity rozpracovat do podoby akčního plánu, který bude ná-

strojem pro řízení implementace samotné Strategie a kde bude stanovena zodpovědnost 

(organizační i osobní), navrženy termíny realizace a potenciálně vhodné finanční zajištění.

Mezinárodně úspěšný, technologicky vyspělý a inovativní region STAR je tvořen těmi-

to základními pilíři:

Technologické  
a inovativní firmy

Atraktivní prostředí  
a silná komunita

Špičková věda  
a relevantní  
aplikovaný výzkum

B

C

A

STAR 2025
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Specializace regionu

Navrhované aktivity mají za cíl dále posilovat a prohlubovat specializaci území STAR regi-

onu. Ta je poměrně jednoznačně určována lokalizací výzkumných center a na ně naváza-

ných firem a dalších ekonomických aktivit. Tuto specializaci je vhodné držet a v budouc-

nu dále posilovat dalšími rozvojovými a investičními aktivitami. Na relativně malém území 

regionu je přínosné tuto specializaci mít, aby se vytvořila koncentrovaná kritická masa ak-

tivit, které budou dostatečně významné, aby pomocí nich bylo možné region dále rozvíjet 

a posouvat kupředu a ten se stal silným technologickým a inovativním hubem. Příležitosti 

v takových územně koncentrovaných uskupeních jako je STAR region vznikají především 

díky geografické blízkosti4 podpořené blízkostí kognitivní5. Tyto dva typy blízkosti podpo-

rují v klastrech výměnu a sdílení kodifikovaných i nekodifikovaných informací a znalostí, 

tzv. „local buzz“ (Isaksen 20036). Kromě spolupráce uvnitř samotného STAR regionu, je 

však důležité jeho napojení na globální úroveň. To umožňuje aktérům v inovačním pro-

středí regionu získat mezinárodní konkurenceschopnost, neboť slouží jako cesta na nové 

trhy, či naopak jako zdroj poznání nových globálních trendů. Toto velmi důležité propojení 

na vnější svět se děje především skrz firmy, které mají mezinárodní ambice a postavení 

a také díky výzkumným organizacím a jejich účasti v mezinárodních vědeckých projek-

tech a programech, což je právě v případě STAR regionu obzvláště významné.

Specializací STAR regionu rozumíme klíčové technologické a znalostní oblasti, v kterých 

je v regionu koncentrována expertíza a znalosti. Jedná o oblasti, v kterých existuje (i na zá-

kladě provedených analýz a rozhovorů) prokazatelná mezinárodní konkurenceschopnost 

a výzkumná excelence. Současně se v nich postupně v regionu buduje i silný potenciál 

pro růst firem a tvorbu vysoce specializovaných pracovních míst v technologicky a inova-

tivně náročných firmách. Lze vymezit dvě základní oblasti:

4 Geografickou blízkostí se myslí nejen blízkost v prostoru, ale také existují vztahy mezi aktéry v prostoru.

5 Kognitivní blízkost vyjadřuje míru podobnosti znalostí různých aktérů, která je potřebná k vzájemné komuni-
kaci a porozumění (Blažek, J., Uhlíř, D.: Teorie regionálního rozvoje, 2011, 344 s.)

6 Isaksen, A. (2003): Learning, globalization, and the electronics cluster in Horten: discussing the local 
buzz–global pipeline argument. DRUID Summer Conference: CREATING, SHARING AND TRANSFERRING 
KNOWLEDGE. The role of Geography, Institutions and Organizations. Kodaň, červen 12-14, 2003

 • Biotechnologie a biomedicína: Stěžejní specializace vědeckého centra Biocev ve 

Vestci a firem působících v  jeho campusu a v okolí. Biocev a výzkumné instituce, 

které ho tvoří, dosahují v řadě oblastí evropské nebo i globální špičky. Biocev a jeho 

výzkum se zaměřuje do oblasti genomiky, buněčné a strukturní biologie, biomateri-

álů a léčebných a diagnostických postupů. Okolo centra dlouhodobě působí, nebo 

postupně rostou a přesouvají se sem další firmy, některé jsou provázány dodavatel-

sko-odběratelskými vazbami a i synergiemi na Biocev. Tyto firmy jsou specializova-

né zejména na oblast diagnostických a laboratorních kitů, protilátek pro imunologii, 

moderní léčiva. Společnou charakteristikou je zacílení na trh v oblasti zdravotnictví, 

farmacie a vědeckých laboratoří. 

 • Laserové technologie a přístroje: Koncentrace expertízy v oblasti laserových tech-

nologií ve dvou vědeckých centrech v  Dolních Břežanech představuje unikátní 

příležitost nejen pro excelenci ve vědě, ale také pro rozvoj průmyslových aplikací 

v oblasti speciálních materiálů a jejich nových vlastností, nových léčebných metod, 

přesného strojírenství, vědeckých přístrojích a dalších. I sem se postupně přesouvají 

nebo tu vznikají firmy, které v této oblasti podnikají a na specifických trzích vytvářejí 

nová řešení, které přináší zcela novou hodnotu a produkty zákazníkům. 

 • Aditivní technologie a pokročilé materiály: Vědecká centra a firmy v regionu jsou 

aktivní v oblasti aditivních technologií a pokročilých materiálů. Rozvíjejí se společ-

né projekty spolupráce v těchto oblastech mezi výzkumnou a soukromou sférou. 

V regionu se v souladu s regionální i národní RIS3 strategií formuje a rozvíjí Digitální 

inovační hub se specializací právě v oblastech aditivní výroby, materiálů, laserů a fo-

toniky. Jeho hlavním cílem je podpora zejména malých a středních firem o oblasti 

digitalizace výrobních procesů a zavádění inovací do jejich řízení. 

Zcela nezbytným předpokladem pro další rozvoj firem a příchod nových podniků do úze-

mí jsou investičně připravené plochy včetně jejich náležitého infrastrukturního vybavení. 

V tomto ohledu hrají klíčový prvek v mozaice STAR regionu investiční plochy v Hodkovi-

cích a Vestci, které nabízí prostory pro usídlení nových firem. Vestecká průmyslová zóna 

je již zcela naplněna a připravuje se její rozšíření, v Hodkovicích jsou zatím volné pozemky 

k dispozici. Pro další rozvoj regionu ve výše uvedených dvou specializačních oblastech 

tak jsou vytvořeny velmi dobré podmínky. 



STAR Cluster z.ú.  Pražská 636 | 252 41 Dolní Břežany | Česká Republika  info@star-cluster.cz | www.star-cluster.cz       9
 

3.1   Prioritní oblast A: Špičková věda  
a relevantní aplikovaný výzkum

Excelentní základní výzkum, mezinárodní otevřenost, aplikační 

výzkum užitečný pro potřeby společnosti a firem. 

Klíčové pro STAR region je další rozvíjení výzkumných kapacit a to na globálně špičko-

vé úrovni, jejich provázání na mezinárodní vědecké komunity, zajištění jejich udržitelnosti 

a soběstačnosti i do budoucna. Současně je vhodné vytvářet lepší podmínky pro větší 

propojení výzkumných aktivit v regionu (zejména těch aplikovaných) směrem k firemní 

sféře a potřebám společnosti. Nalézat způsoby jak efektivně komercializovat výsledky 

výzkumu a získávat postupně více finančních zdrojů na provoz center ze soukromé sféry. 

Cílem by mělo také být rozvíjení i dalších nových výzkumných kapacit a aktivit a to ze-

jména aplikované povahy. Tyto nové kapacity mohou mít veřejnou i soukromou povahu 

a měly by se orientovat na existující oborovou specializaci a profil regionu STAR.

Strategický cíl A1: Podporovat mezinárodně excelentní a otevřenou vědu

Co chceme změnit: 

//  Pokračovat v budování mezinárodních partnerství, projektů a komunity 

s globálními špičkovými pracovišti v daných oborech. 

//   Zvyšovat otevřenost výzkumného prostředí a podporovat obousměrné 

mezinárodní mobility. 

//   Vytvářet lepší podmínky pro soft-landing zahraničních výzkumníků ve 

zdejším prostředí.  

Typové aktivity/opatření

//   Welcome office (asistenční služby zahraničním vědcům a jejich 

rodinám při příchodu do nového prostředí)

//   Projekty mezinárodního síťování a výměny zkušeností s budováním 

a provozem velkých výzkumných infrastruktur

Metriky – jak měřit úspěch:

//   Počet grantů Horizon 2020 (a pokračovatele Horizont Europe) s účastí 

výzkumných organizací z regionu; 

//   Podíl zahraničních výzkumníků působících ve VO v regionu; 

//   Počet nositelů ERC grantů a jiných individuálních zahraničních 

prestižních grantů působících ve VO v regionu.A
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Strategický cíl A2: Budovat nové výzkumné kapacity

Co chceme změnit: 

//  Vytvářet podmínky pro rozvoj nových výzkumných aktivit a to 

akademické i firemní povahy7. 

//  Posilovat znalostní bázi v oblasti regionální specializace a to novými 

aktivitami základního i aplikovaného výzkumu, které budou realizovat 

současné nebo i nové subjekty v území.  

Typové aktivity/opatření

//   Podniková výzkumná centra

//   Přivádět do regionu nové výzkumné kapacity akademického/

veřejného sektoru

//   Testovací centra v oblasti specializace

Metriky – jak měřit úspěch:

//   Počet nových firemních výzkumných center v regionu; 

//   Nové nebo významně rozšířené kapacity veřejného výzkumu zejména 

aplikované povahy

7 Myšleny tím jsou především veřejné výzkumné kapacity, které mají povahu základního či aplikovaného výzku-
mu. Strategický cíl zahrnuje i podniková výzkumná centra, kde jsou realizovány zejména výzkumné aktivity 
pro potřeby firmy nebo koncernu v dlouhodobém horizontu a kde nejsou výrobní/produkční kapacity nebo 
nehrají významnější roli.

Strategický cíl A3: Posilovat propojení akademické a firemní sféry

Co chceme změnit: 

//  Zlepšit intenzitu a kvalitu vzájemné interakce akademické a firemní 

sféry. 

//  Vytvářet společné projekty (v duchu open innovation konceptu) 

a častější příležitosti pro networking. 

//  Posilovat kapacity a kvalitu služeb výzkumných organizací v oblasti 

transferu technologií, komercializace výsledků výzkumu a tržního 

ověřování potenciálu jejich technologií a výsledků výzkumu.  

Typové aktivity/opatření

//   Open Innovation Lab (prostor pro setkávání a spolupráci firem 

a výzkumných organizací nad konkrétními projekty)

//   Digital Innovation Hub – „one-stop-shop“, který řeší zejména problémy 

malých a středních firem v oblasti zavádění inovací a digitalizace 

výrobních a rozhodovacích procesů

//   Cílené propojování poptávky a nabídky v obou sektorech 

(technologický skauting)

//   Networking (konference, workshopy, neformální setkání)

//   Podpora zvyšování kvality služeb v oblasti transferu technologií

Metriky – jak měřit úspěch:

//   Objem VaV aktivit ve výzkumných organizacích v regionu financované 

podniky; 

//   Počet společných projektů firem a VO na nichž se podílí alespoň jeden 

partner z regionu STAR
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3.2   Prioritní oblast B:  
Technologické a inovativní firmy

Aspirace být lídrem, vytvářet vysokou přidanou hodnotu a kvalitní 

pracovní místa, potenciál rychlého růstu, využívat znalosti 

výzkumných center v regionu.

Klíčovým dalším krokem pro proměnu regionu je zajištění kritické masy inovativních 

a  technologicky orientovaných firem, které budou vytvářet vysokou přidanou hodnotu 

a kvalitní pracovní místa. Tyto firmy budou v co největší míře spolupracovat a využívat 

znalosti místních výzkumných center a  budou svým oborovým zaměřením v  souladu 

s regionální hospodářskou a výzkumnou specializací. Doposud ne zcela využitý poten-

ciál výzkumných center v území regionu lze otevřít a akcelerovat především s pomocí 

firem, které mají vysoké aspirace a  jsou schopny dosahovat významného postavení na 

trhu a pohybovat se na technologické špičce ve svém oboru nebo ji dokonce posouvat. 

Takové firmy je žádoucí do území (i) lákat a přivádět zvenčí (z jiných částí ČR a zahraničí) 

a současně (ii) vytvářet vhodné podmínky pro častější vznik takových startup8 a spin-off9 

firem a jejich rychlý růst a to včetně subjektů poskytujících specializované služby tako-

vým firmám, jako jsou podnikatelské inkubátory a akcelerátory. Je vhodné pracovat také 

s firmami, které již v regionu podnikají, komunikovat s nimi, sledovat jejich potřeby v ob-

lasti rozvoje a inovací a posilovat jejich vzájemnou spolupráci.

8 Start-up je definován v tomto případě jako firma, která je mladší 3 let, je založena, vlastněna a řízena z území 
ČR (nikoliv nutně občany ČR), má vlastní produkt/technologii a má již první platící zákazníky.

9 Podnikatelský subjekt založený za účelem komercializace duševního vlastnictví vytvořeného na výzkumné 
organizaci

Strategický cíl B1: Přivést nové firmy a investice do území

Co chceme změnit: 

//  Zajistit, aby do regionu přicházely další firmy, které budou inovativní, 

technologicky orientované a budou v souladu s regionální specializací. 

//  Připravit prostředí, investičně připravené plochy a prostory pro firmy 

a prezentovat ho vhodným způsobem cílovým skupinám. 

//  Definovat jaký typ firem je žádoucí do regionu přivádět.  

Typové aktivity/opatření

//  Zpracovaná nabídka rozvojových ploch k pronájmu/prodeji a její 

prezentace

//  Prezentace regionu na investičních veletrzích

//  Poradní board pro řízení vstupu firem do území

//  Rozšiřovat investiční plochy a kancelářské objekty (v případě vyčerpání 

současných)

Metriky – jak měřit úspěch:

//  Počet nově příchozích znalostně intenzivních firem10 na území STAR 

regionu; 

//  Nově vzniklá pracovní místa ve znalostně intenzivních firmách, které 

přišly do regionu STAR

10 Zavedená firma (starší tří let), která má vlastní VaV aktivity a disponuje vlastní technologií/expertní znalostí, 
která významně přispívá k obratu firmyB
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Strategický cíl B2: Zvýšit počet start-up a spin-off firem v regionu

Co chceme změnit: 

//  Zajistit, aby v regionu vznikalo více nových znalostně intenzivních 

a technologicky orientovaných firem, které mají aspiraci a potenciál 

rychlého růstu a silného postavení na trhu. 

//  Zvýšit počet takových firem, které vznikají na základě činností nebo 

výstupů výzkumných organizací působících v regionu.

Typové aktivity/opatření

//  Propagovat podnikavost a změnu myšlení u vědců

//  Odstraňovat bariéry pro komercializaci VaV touto formou

//  Akcelerační a inkubační služby (vylepšovat a nabízet prostory, 

specializované služby a soutěže pro tyto typy firem)

Metriky – jak měřit úspěch:

//  Počet nově vzniklých znalostně intenzivních start-up/ spin-off firem, 

které podnikají v regionu

Strategický cíl B3: Zlepšit práci a komunikaci s firmami v regionu již podnikajícími

Co chceme změnit: 

//  Zlepšit komunikaci o aktivitách STAR směrem k firmám v regionu 

působícím.  

//  Pravidelně sbírat potřeby a podněty od firem, co jim v regionu chybí 

nebo jak věci dělat jinak, aby pro ně byly užitečné. 

//  Vytvořit silnou lokální komunitu.

Typové aktivity/opatření

//  Pravidelně navštěvovat firmy působící v regionu a zjišťovat jejich 

potřeby/problémy

//  Komunikovat aktivity STAR případně dalších členů klastru směrem 

k firmám

Metriky – jak měřit úspěch:

//  Rostoucí počet firem, které jsou přímo zapojeny do aktivit a činností 

STAR klastru (využívají jeho služby, navštěvují pořádané akce, stávají se 

členy či partnery klastru apod.)
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3.3   Prioritní oblast C:  
Atraktivní prostředí a silná komunita

Rozvoj STAR klastru jako organizace, talentovaní a vzdělaní lidé, 

atraktivní a příjemné prostředí.

K tomu, aby mohly být naplňovány cíle v rozvoji inovativních firem a ve výzkumu, je potře-

ba rozvíjet i podpůrné aktivity, které umožní změny ve dvou základních pilířích strategie 

akcelerovat. Jedná se především o specializované služby a  infrastrukturu, která vytváří 

potřebné podmínky pro realizaci žádoucích změn. Důležité je zdůraznit, že tyto aktivity se 

týkají nebo jsou přímo spojeny s podmínkami pro firmy a výzkumné organizace a jejich 

potřeby. Zásadní podmínkou pro realizaci vize regionu je koncepční přístup k řízení rozvo-

je území, což předpokládá posílení činnosti a kapacit STAR klastru. A to tak, aby mohl kva-

litní projekty a aktivity nejen generovat, ale některé také realizovat buď samostatně, nebo 

ve spolupráci s dalšími partnery v regionu případně jejich realizaci v území koordinovat. 

Důležitou podmínkou jsou také talentovaní a vzdělaní lidé, ke kterým musí mít výzkum-

né organizace i firmy v regionu dobrý přístup a měly by v tomto ohledu spolupracovat 

s univerzitami a školami v Praze a přivádět sem i talenty ze zahraničí. Do této oblasti lze 

zahrnout i tvrdou infrastrukturu jako je dopravní propojení a obslužnost pro potřeby za-

městnanců a návštěvníků výzkumných organizací a firem v regionu. Současně také uby-

tovací kapacity (krátkodobé i dlouhodobé) a volnočasové aktivity umožňující kvalitní život.

Strategický cíl C1: Organizační rozvoj STAR klastru

Co chceme změnit: 

//  Pokračovat v budování STAR klastru jako organizace koordinující rozvoj 

regionu. 

//  Vytvořit organizaci, jejíž činnost bude dlouhodobě systematická a která 

má fyzické a personální zázemí pro svou rozvíjející se činnost.

Typové aktivity/opatření

//  Vznik výkonného týmu, který spolu s dalšími partnery v regionu 

pomáhá realizovat Strategii STAR.

//  Získání vícezdrojového financování aktivit STAR klastru (veřejné, 

soukromé, projektové finanční prostředky)

Metriky – jak měřit úspěch:

//  STAR klastr má fungující výkonný tým zabezpečující realizaci StrategieC
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Strategický cíl C2: Posílit komunikaci a PR uvnitř regionu i navenek

Co chceme změnit: 

//  Zintenzivnit komunikaci a networking nejen mezi členy STAR klastru, 

ale mezi všemi subjekty zainteresovanými na rozvoji inovačního 

prostředí v regionu. 

//  Zvýšit informovanost o činnosti a připravovaných aktivitách STAR 

klastru. 

//  Pokračovat v PR aktivitách regionu navenek (v ČR a zahraničí) a zaměřit 

je na důležité cílové skupiny. 

//  Více pracovat i s osobnostmi a důležitými aktéry působícími v regionu. 

Typové aktivity/opatření

//  Vytvořený brand, marketingová a komunikační strategie

//  Pravidelné setkání s členy klastru a dalšími partnery v území. 

//  Budování sítě interních i externích ambasadorů (z členských organizací 

klastru i mimo ně)

//  Prezentace STAR regionu na zahraničních veletrzích a konferencích

Metriky – jak měřit úspěch:

//  Roste povědomí o činnostech a přínosech STAR klastru mezi 

relevantními subjekty v regionu; 

//  Aktivní účast STAR klastru na zahraničních veletrzích/konferencích 

Strategický cíl C3: Zajistit dostatečné množství talentovaných a kreativních lidí

Co chceme změnit: 

//  Budovat aktivity a vazby, které postupně zajistí, že v regionu bude růst 

počet talentovaných, kreativních a vysoce vzdělaných lidí. 

//  Prohlubovat vazby na univerzity v Praze11, lákat sem talentované 

studenty, doktorandy a absolventy z ČR i zahraničí. 

//  Rozvíjet i nižší stupně školství v regionu s důrazem na výuku 

přírodovědných předmětů a kontakt s praxí.

Typové aktivity/opatření

//  Rozšíření kapacit nebo programů některé z pražských univerzit do 

regionu

//  Aktivity usnadňující příchod mladých vědců a absolventů VŠ do 

výzkumných organizací a firem v regionu. 

//  Činnosti popularizující vědecká centra mezi žáky nižších stupňů škol

Metriky – jak měřit úspěch:

//  Roste počet VŠ vzdělaných osob (úplné VŠ/doktorské) působících ve 

VO a firmách v regionu 

11 Zejména přírodovědně a technicky orientované, které vzdělávají v oborech specializace regionu STARC
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Strategický cíl C4: Zlepšit doprovodnou infrastrukturu v regionu

Co chceme změnit: 

//  Zlepšení dostupnosti veřejnou dopravou do Prahy i uvnitř regionu mezi 

jednotlivými obcemi. 

//  Optimalizovat napojení na nadřazené dopravní komunikace (především 

pražský okruh). 

//  Zlepšit dopravní obslužnost investiční zóny Hodkovice a dopravního 

propojení mezi jednotlivými částmi regionu. 

//  Rozšiřovat kapacity pro bydlení (krátko- i dlouhodobé), zlepšovat 

vybavení pro volnočasové aktivity a tím zvýšit atraktivitu regionu STAR 

pro život.

Typové aktivity/opatření

//  Zrychlit dopravní dostupnost centra Prahy veřejnou i individuální 

dopravou

//  Zprovoznit sjezd z Pražského okruhu do Dolních Břežan

//  Dopravní propojení jednotlivých částí STAR (silniční, cyklistické, pěší)

//  Vybudovat dostupné bydlení v regionu (pro mladé lidi, studenty, 

dlouhodobé pronájmy apod.)

//  Zasadit se o technologicky pokročilá a moderní řešení ve veřejném 

prostoru (architektura, design, dopravní řešení apod.)

Metriky – jak měřit úspěch:

//  Zlepšuje se dopravní obslužnost regionu (frekvence spojů a časová 

dojezdnost) C
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4  Příloha – Návrh konkrétních aktivit a projektů

Následující návrh aktivit obsahuje jednotlivé projekty a  služby, které STAR klastr chce 

v nejbližší době rozvíjet a kterými chce začít samotnou Strategii naplňovat. Jejich zamě-

ření vyplývá ze zjištěných potřeb a poptávky aktérů v regionu. Konkrétní podoba těchto 

nástrojů byla diskutována i na druhém setkání pracovní skupiny ke Strategii. 

Digital Innovation Hub

Na úrovni NUTS 2 Střední Čechy bude vytvořen a dále rozvíjen Digital Innovation Hub 

(DIH), který bude poskytovat komplexní služby malým a středním podnikům v oblasti ino-

vací a  digitalizace výrobních a  rozhodovacích procesů. STAR Research and Innovation 

Cluster je zakládající institucí DIH, která bude zastřešovat zejména oblast networkingu, 

financování, sdílení know-how, rozvoje investičních projektů s regionálním dopadem. Cí-

lem je v regionu vybudovat testovací centrum v oblasti aditivní výroby, laserů, pokroči-

lých materiálů. 

Welcome office

Služba, která je poskytována zahraničním pracovníkům výzkumných center v  regionu. 

Pomáhá jim usnadňovat jejich orientaci v místním prostředí po příchodu ze zahraničí a to 

zejména v mimopracovních aktivitách (vyřízení dokladů a povolení, víza, bydlení, vzdělá-

vání pro děti, asistence s jednáním na úřadech, lékařská péče atd.). Společný Welcome 

office (WO) by měl fungovat pro zahraniční vědce (nebo případně i pracovníky firem) v ce-

lém STAR regionu. Osoba zajišťující WO by měla být k dispozici a poskytnout cizincům 

v případě potřeby radu nebo asistenci při řešení složitých situací v nové zemi. Kromě toho 

by měla vzniknout i webová prezentace se základními údaji o regionu.

Cizincům z řad výzkumníků v regionu pomůže efektivněji řešit složité situace a tím jim 

ušetří čas a zpříjemní usídlení v nové zemi. Ti se tak mohou lépe soustředit na pracovní 

kariéru a služby WO budou přínosné i pro jejich rodinné příslušníky. Jen ve výzkumných 

centrech pracuje nyní několik stovek zahraničních vědců. Ve firmách v regionu to mohou 

být další desítky zahraničních expertů, kteří by službu mohli využít.

Po této společné aktivitě byla mezi aktéry v regionu velká poptávka, proto je STAR klastr 

připraven její realizaci naplánovat a spustit co nejdříve.

Společné PR a marketing regionu

Nyní je připravována nová vizuální identita klastru STAR (logo, prezentace, letáky, banne-

ry a další). Budou spuštěny zcela nové webové stránky, které budou více zaměřeny na 

konkrétní cílové skupiny a budou také odrážet nové aktivity, na nichž bude panovat shoda 

při tvorbě Strategie.

Bude připravena komunikační strategie, která bude vycházet ze Strategie rozvoje regio-

nu. Zaměří se na identifikaci hlavních cílových skupin a kanálů pro jejich oslovení. Navrh-

ne nástroje k práci s cílovými skupinami. Od listopadu bude mít STAR klastr specialistu 

na koordinaci komunikačních aktivit a přípravu strategie komunikace. Cílem je mít při-

praveny všechny komunikační a propagační materiály a poté začít osobně komunikovat 

a scházet se se všemi členy klastru, nastavit pracovní skupinu pro komunikaci, která se 

bude pravidelně scházet. Připravit plán společných aktivit, tiskových zpráv, koordinovat 

zveřejňované příspěvky na sociálních sítích, zajistit vlastní zprávy a aktuality.

Na základě těchto aktivit je cílem připravit plán aktivit a možností prezentace regionu, 

vyhledat dostupné finance na marketing regionu. Rovněž budou kontaktovány všechny 

instituce, které mohou v prezentaci pomoci (Středočeské inovační centrum, CzechInvest, 

Středočeský kraj). Cílem je také připravit společné networkingové akce v regionu i ne-

formální povahy (např. sportovní den atd.), které pomohou vytvářet a  posilovat lokální 

komunitu.

Lákání investorů do regionu a následná péče o ně

Cílem je nalézt zajímavé investory z řad firem a přivést je do regionu STAR. Jejich aktivity 

by měly být v souladu se specializací regionu. Předpokladem je připravit a pravidelně 

aktualizovat a udržovat kvalitní a atraktivní nabídku všech rozvojových ploch v regionu 

k prodeji a pronájmu. Najít vhodné kanály, jak s touto nabídkou efektivně oslovovat inves-

tory. Navázat vztahy s institucemi, které mohou v jejich získávání pomoci – CzechInvest, 

Středočeský kraj. Je vhodné také pravidelně komunikovat s výzkumnými centry v regio-

nu, které firmy o jejich služby a znalosti projevují zájem a na ně se také zaměřit. Kromě 

lákání nových firem do regionu by mělo být v rámci této aktivity lépe pečováno i o firmy, 

které v regionu již podnikají. Cíleně a pravidelně sledovat jejich potřeby, mluvit s nimi, vy-
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hodnocovat tato zjištění a podle toho zaměřovat činnosti a aktivity STAR klastru a dalších 

partnerů v území.

Součástí aktivity je vytipovat vhodné veletrhy a  platformy, na nichž má smysl region 

a jeho nabídku prezentovat. V rámci probíhající přípravy marketingových a propagačních 

aktivit se počítá i s vytvořením materiálů využitelných pro tuto činnost. STAR klastr plánu-

je na lákání investorů do regionu najít vhodného experta a chce ji spustit během příštího 

roku. Bude hledat zdroje financování, jedním z možných jsou příspěvky obcí a inovačních 

infrastruktur v regionu na zajištění této činnosti.
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Datová příloha k pozici STAR regionu  
v ČR a Evropě

Graf: Průměrný reálný roční růst HDP v období 2006–2017 v zemích EU 28

Zdroj: Eurostat Database – National accounts

Graf: Znalostní intenzita zemí EU 28 – Výdaje na VaV jako podíl na HDP, 2017  

(nebo poslední dostupný rok)

Zdroj: Eurostat Database – Science and Technology
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Tabulka: Lidské kapacity ve VaV v Praze (headcount), Středočeském kraji a ČR dle institucionálních sektorů, 2005-2017

Zdroj: ČSÚ – Statistiky VaV

Kraj ČR, sektor 
provádění VaV

celkem

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Praha 26 749 27 954 29 773 29 941 29 461 28 936 30 817 31 833 34 350 35 199 34 589 33 519 37 118 

Podnikatelský 6 659 7 356 7 975 7 953 7 230 7 493 8 739 10 217 11 206 11 624 11 653 12 113 13 275 

Vládní 10 366 10 498 10 863 10 840 10 725 10 497 10 627 10 980 11 284 11 527 11 275 10 664 11 516 

Vysokoškolský 9 553 9 954 10 755 10 930 11 329 10 739 11 239 10 468 11 697 11 886 11 512 10 575 12 160 

Soukromý neziskový 172 146 179 218 177 207 213 168 164 163 149 167 167 

Středočeský 5 233 5 613 5 658 5 865 6 149 6 334 6 524 6 459 6 692 6 992 7 549 8 162 8 896 

Podnikatelský 3 877 4 188 4 258 4 385 4 685 4 897 5 040 5 087 5 118 5 241 5 329 5 586 6 160 

Vládní 1 326 1 347 1 327 1 376 1 348 1 298 1 307 1 175 1 267 1 337 1 795 2 228 2 378 

Vysokoškolský 26 68 67 101 113 139 169 190 286 393 405 338 347 

Soukromý neziskový 4 10 6 3 3 - 8 7 21 21 20 10 11 

ČR celkem 65 379 69 162 73 081 74 508 75 788 77 903 82 283 87 528 92 714 97 353 100 128 99 875 107 733

Podnikatelský 25 848 28 614 30 640 31 660 32 375 34 658 37 437 41 445 44 255 48 194 49 252 51 069 55 232 

Vládní 14 712 15 065 15 470 15 559 15 402 15 029 15 313 15 482 15 996 16 177 16 705 16 615 17 941 

Vysokoškolský 24 596 25 255 26 735 26 993 27 694 27 844 29 149 30 301 32 173 32 680 33 891 31 915 34 234 

Soukromý neziskový 223 228 236 296 317 372 384 300 290 302 280 276 327 
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Graf – Dynamika růstu lidských kapacit ve VaV v Praze, Středočeském kraji a ČR (2005=100 %)
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