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Autoklastr - Kdo jsme?  Členská základna k 28.2. 2023 
– 90 členů

OEM…..0

• Finalisté

• automobil, nákladní vozidlo, 
autobus, přívěs, motocykl… 

TIER 1…….16x (18%)

• Modulový, systémový dodavatel

• Řídicí jednotka, světlo, nárazník, 
sedačka

TIER 2…….15x (17%)

• Dodavatel komponentů

• Plastový výlisek, ložisko, výkovek

TIER 3……..9x(10%)

• Dodavatel součástek

• Šroubek, podložka, tlumicí 
materiál, lepidlo

40 členů jsou dodavatelé T-1 až T-3

39 členů jsou účelové organizace a firmy podporující činnosti    

dodavatelské základny v oboru automotive

5 členů jsou Technické university a 1 Business universita

5 členů jsou technické střední školy v MS kraji
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Autoklastr - Co děláme? Projekty školení a vzdělávání v členských 
firmách

➢ Nabízíme:

o Mapování potřeb a školení soft skills a hard skills
v členských firmách

o Znalost rozvojových trendů v automotive

o Týdenní novinky v Newsletteru Autoklastru

o Regionální působnost v transformačních projektech      
(mj.projekt Trautom, spolupráce s ASA- Automotive
Skills Alliance aj.) 

o Jsme zakládajícím členem MTA ( Moravskoslezská 
technologická akademie) – eduboxy pro středoškolské 
učitele a studenty a pro CŽV

❖ Poptáváme:

• Spolupráci v rozvoji technického vzdělávání na SŠ, 
podpoře rozvoje duálního vzdělávání SŠ, v rozvoji 
studijních programů VŠ – technické obory
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Projekty školení a vzdělávání v členských firmách – SŠ - Lean 4.0

„Lego hra – úvod do štíhlé výroby“

Stačí Android a už to jede……bez licencí! 
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Autoklastr - Co děláme?  Rozvoj obchodních vztahů

➢ Nabízíme:

o Účast na firemních dnech u členů, spojeno s VH

o Návštěvy vybraných závodů T-1, T-2, OEM

o Sdílení nejlepších praktik mezi členy v CZ a mezi klastry v EU

o Společné aktivity v nevýrobním nákupu

o Rozvoj přímých obchodních vztahů mezi členy

o Účast v programu Cluster x-change (Mezinárodní klastrová 
výměna)

o Rozvoj spolupráce se start-upy

o Podpora v ESG reportingu pro MSP

o Metodika hodnocení rizik a odolnosti firem

o Rozvoj spolupráce v ekosystému mobility ( MIH)

❖ Poptáváme podporu rozvoje:

• odolnosti firem ( resilience)

• digitální transformace (digital transformation) 

• zelené transformace (green transition) 

• Udržitelnosti (sustainability)
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Autoklastr - Co děláme?  Spolupráce na VaV projektech

➢ Nabízíme:

o Konzultační služby střediska kolaborativní robotiky

o Klimatické zkoušky výrobků a dílů v klimatické a šokové 
komoře ( bez akreditace, DV testy)

o Výstupy minulých projektů: e-katalogy ( spojování 
komponentů plast-kov; kovy – lití hliníku; predikce vad 
vstřikovaných dílů; zkušební katalog, moderní plasty; 
materiály a povrchové úpravy forem; tlustostěnné 
výstřiky; technologie spojování lepením; chlazení a ohřev 
forem; vysokopevnostní oceli pro komponenty v 
autoprůmyslu; katalog robotiky). 

o Spolupráci v mezinárodních projektech Amulet ( light
weight design), Evolute ( rozvoj klastrových organizací) a 
Resist ( rozvoj znalostí a dovedností, zvyšování odolnosti)

o Workshopy s VŠ a VaV institucemi , networking 

o Společné VaV projekty s členskými podniky a VŠ

❖ Poptáváme:

• Spolupráci na VaV projektech – výrobní technologie pro 
zpracování plastů, kovů, 3D pro výrobu forem a nástrojů, 
řízení výrobních procesů, lightweight design, využití 5G ve 
výrobních firmách, AI ve výrobě, cirkulární ekonomika aj.



Autoklastr - Klimatická a vibrační zkušebna

• V provozu od Q4/2022

• Klimatická komora s možností vibrací C1200/70a/5V + vibrační stolice LDS V650 se zesilovačem LDS PA 1000L

• Klimatická šoková komora T/120/V2

➢ Tech. kontakt Pavel Vavřík, p.vavrik@autoklastr.cz, 737 191 740, obchodní kontakt Libor Dobeš, l.dobes@autoklastr.cz
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Objem testovací komory  1200 litrů
Teplotní rozsah                   -70°C až +180°C
Rychlostní změna               5K/min
Rozsah vlhkosti                   (10% až 95% při teplotním rozsahu 
+10°C až +95°C)
Parametry vibrací:
Sine force 1.62 kN
Random force 1.09 kN
Frekvence                           5Hz až 4kHz

Objem testovací komory: 120 litrů
Teplotní rozsah v teplé komoře +50°C až 
+220°C
Teplotní rozsah ve studené komoře -80°C až 
+70°C
Nosnost pohyblivého koše 50kg 
Rozměry pohyblivého koše
470×650×410 mm (Š×H×V)
Rychlostní změna 5K/min
Doma přesunu koše mezi komorami méně než 10s

mailto:p.vavrik@autoklastr.cz
mailto:l.dobes@autoklastr.cz


Autoklastr - Centrum kolaborativní robotiky

➢ Nabízíme : Možnost ověření a testování robotizovaných pracovišť na 3 kolaborativních robotech, školení učitelů a žáků SŠ        
v základech robotiky a programování robotů

• Fanuc CR-35iA (Nosnost 35kg, dosah: 1813mm, vybaveno 3D kamerou 3DV 400)

• ABB YuMi (Dvě robotické ruce, Nosnost 2×500g, dosah: 559mm)

• UR10 (Nosnost 10kg, dosah: 1300mm, vybaveno Force-Torque sensorem), 

• Tech. kontakt Pavel Vavřík, p.vavrik@autoklastr.cz, 737 191 740, obchodní kontakt Libor Dobeš, l.dobes@autoklastr.cz

•
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TRENDY VÝVOJE AUTOPRŮMYSLU – objemy vozidel po regionech
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Trendy vývoje autoprůmyslu – noví významní hráči na trhu
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Trendy vývoje autoprůmyslu – segmentace trhu dle druhu pohonu
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Trendy vývoje autoprůmyslu – nejvýznamnější platformy vozidel
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Trendy vývoje autoprůmyslu – vliv elektromobility
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Elektromobilita – dopady:

• Odhaduje se, že pohon na spalovací motor obsahuje 1400 součástek, 
kdežto elektrický pohon jich má pouze 200. 

• Výroba auta se spalovacím motorem trvá ve VW cca 26-32 hodin , 
elektromobil cca 16 hodin, cílem je hranice 10 hodin ( to dnes umí 
např.Tesla)

• Elektromobil obsahuje cca o 5000 součástek méně než auto se spalovacím 
motorem , dnešní běžné auto má cca 10000-12000 součástek. 

Implikace pro výrobu:
• Méně výrobních prostor
• Vyšší stupeň automatizace výroby
• Změna logistických toků



Trendy vývoje autoprůmyslu – vliv elektromobility
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• Redukce objemu vyráběných systémů,  
komponentů a podsestav pro OEMs v EU, 
objemy pouze pro servisní síť od roku 2035

• Omezování VaV aktivit již nyní

• Obchodní příležitosti pro nové varianty 
výrobků/komponentů a aplikace využití 
v BEV

Odstraněné sestavy:
• Pohon ( motor, převodovka, spojka, hnací hřídel, alternátor….) 
• Palivový okruh ( nádrž, čerpadlo, vstřikovací jednotky, rozvody, sání, 

filtry…)
• Výfukový okruh ( potrubí, filtry, katalyzátor,  tlumiče…)
• Mazání a pohonné kapaliny

Změny komponentů:
• Brzdy (většinu zpomalení zajišťuje systém rekuperace)
• Chlazení (baterie se musí temperovat a chladit, klimatizace vozu)
• Řízení a uložení náprav ( vozidlo je výrazně těžší)
• Karoserie ( změna těžiště, deformační zóny) 



Trendy vývoje autoprůmyslu – prudký nárůst elektroniky, 
mechatroniky a SW, nové business modely
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Komponenty beze změny:
• Světelná technika
• Prvky karoserie
• Prvky interiéru a ovládání
• Senzorika okolí vozu a řidiče

Nové komponenty a systémy:
• Battery pack ( nabíjení, chlazení, zahřívání, nosný prvek) 
• Měniče napětí
• Elektromotory s jednoduchou převodovkou
• Vysokonapěťové rozvody



Trendy vývoje autoprůmyslu – rychlý nástup umělé inteligence         
ve VaV, výrobě a ve službách 
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AI = GAME CHANGER 



Trendy vývoje mobility  – chytrá a autonomní mobilita
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Trendy vývoje autoprůmyslu – CO2
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Trendy vývoje autoprůmyslu – vliv Euro 7
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• Vliv Euro 7 dle EU komise je cca EUR 300-500 na vůz

• Vliv podle výrobců vozidel je cca EUR 4K - 6K na vůz

• Výsledek – menší auta třídy A a B Euro 7 nepřežijí, 

nebude ekonomické je vyrábět a prodávat       



Trendy vývoje autoprůmyslu
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Trendy vývoje autoprůmyslu - odhady trendů BEV se velmi liší
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Trendy vývoje autoprůmyslu – příklad BEV platformy
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Trendy vývoje autoprůmyslu – každý druh pohonu se hodí na něco 
jiného, není jedno řešení – „1 size doesnot fit all“
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Trendy vývoje autoprůmyslu – příklad – nově budovaný závod Volvo 
Košice 2025 – kapacita 250K elektromobilů za rok
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Trendy vývoje autoprůmyslu – Volvo Košice
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Trendy vývoje autoprůmyslu  - baterie pro elektromobily
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• Neexistuje bezemisní vozidlo, používejme raději              

termín NÍZKOEMISNÍ

• V provozu BEV velmi záleží na energetickém 

mixu dané země – jaderná energetika je řešením 

pro většinu EU zemí

• Hustota energie v 1kg LiMnNiCo baterii je cca 

20x menší než v 1 kg fosilního paliva

• 80-100kg baterie má kapacitu cca 10Kwh

• Efektivnější jsou železofosfátové baterie a 

připravují se „solid state“ baterie 

• Velmi rychlý technický vývoj nových druhů baterií

• 80% zdrojů vzácných zemin pro výrobu baterií je 

z Afriky a Číny

• Recyklace baterií v EU je příkladná ve Švédsku-

4 závody fy Northvolt, rychlý rozvoj v Německu 

• Největší světoví výrobci baterií pro BEV jsou 

čínské firmy (výroba v Maďarsku, připravuje se 

Polsko a Německo)



Trendy vývoje autoprůmyslu - hodnotový řetězec baterií
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Trendy vývoje autoprůmyslu - baterie pro BEV
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Trendy vývoje – elektrický pohon v letadlech
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Trendy vývoje autoprůmyslu – regionální podpora v MSK
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Trendy vývoje autoprůmyslu – podpora regionu MSK a VŠB-TUO
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Trendy vývoje autoprůmyslu – podpora regionu MSK  a VŠB-TUO
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Trendy vývoje autoprůmyslu – podpora regionu a VŠB-TUO
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Trendy vývoje autoprůmyslu – podpora regionu a VŠB-TUO
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Trendy vývoje autoprůmyslu – podpora regionu a VŠB-TUO
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Trendy vývoje autoprůmyslu – podpora regionu a VŠB-TUO
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Trendy vývoje autoprůmyslu – EU projekty s účastí Autoklastru –
projekt Amulet 
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• Nová vozidla potřebují co

nejlehčí komponenty –

lightweight design v automotive

• Chcete-li se zúčastnit, 

kontaktujte prosím Adama 

Priechodského , projektového 

manažera Autoklastru



Trendy vývoje autoprůmyslu – EU projekty s účastí Autoklastru –
projekt Resist
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• Projekt RESIST - Výzva pro MSP – projekt je tady i pro Vás! 

• Můžete se přihlásit u Adama Priechodského, projektového 

manažera Autoklastru!



Děkuji za pozornost
Libor Dobeš

mobil: +420 739 529 709
l.dobes@autoklastr.cz
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