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TACR/74-37/2021 

Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+ 
    

TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory u níže uvedených návrhů 
projektů.  

Návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.  

POŘADÍ 
KÓD 

PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

1 CK03000072 
Výroba pokročilých biopaliv zpracováním Fischer 
Tropschových vosků 

ORLEN UniCRE a.s. 
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 
RANIDO, s.r.o. 

2 CK03000181 
Zeleň středních dělících pásů: řešení pro snížení 
environmentální zátěže a nákladů na jejich údržbu 

Mendelova univerzita v Brně 
Agrostis Trávníky, s.r.o. 
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
BIC Brno spol. s r.o. 

3 CK03000263 Integrace hypoxického tréninku do ab-initio výcviku pilotů České vysoké učení technické v Praze 
Ústav leteckého zdravotnictví Praha 
Ministerstvo obrany 

4 CK03000141 Oprava a zesilování poškozených dopravních staveb S - PROFESS, a.s. České vysoké učení technické v Praze 

5-6 CK03000007 
Adaptivní řízení indikátorů kvality integrovaných dopravních 
systémů 

České vysoké učení technické v Praze Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

5-6 CK03000034 
Využití ITS technologií pro zajištění plynulosti dopravy při 
excesech 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
České vysoké učení technické v Praze 
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. 
Tritium Systems, s.r.o. 
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POŘADÍ 
KÓD 

PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

7 CK03000145 
Využití moderních technických prostředků pro zvýšení 
plynulosti dopravy 

Ministerstvo obrany Policejní akademie České republiky v 
Praze 

8 CK03000215 Lokalizace P+R parkovišť a chytré řešení pro jejich využívání Univerzita Karlova Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy, a.s. 

9 CK03000271 
Vytvoření webové mapové aplikace pro podporu zvýšení 
mobility seniorů a osob s omezenou hybností na území 
Statutárního města Ostrava 

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.  

10 CK03000017 Umělá inteligence v nákladní dopravě Dealpro, s.r.o. České vysoké učení technické v Praze 
Centrum pro bezpečný stát z.s. 

11 CK03000252 
Výzkum řízeného usměrňování mikrovlnného záření pro 
údržbu asfaltových povrchů a vývoj automaticky řízeného 
mikrovlnného zařízení 

FUTTEC a.s. 
 

Ústav chemických procesů AV ČR, v. 
v. i. 
VOP CZ, s.p. 

12 CK03000078 
Modelování vlivu autonomních vozidel na tok dopravního 
proudu 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Vysoké učení technické v Brně 
AFRY CZ s.r.o. 

13 CK03000082 
Dopady konzumace energetických nápojů pro potlačení únavy 
během řízení 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.  

14-15 CK03000192 
Koncept veřejné dopravní služby v periferních regionech 
Česka 

CityTraffic, s.r.o. 
 

POVED s. r. o. 
Univerzita Karlova 

14-15 CK03000198 
Zvýšení bezpečnosti pozemních komunikací pomocí efektivní 
alokace systémů automatického protinámrazového postřiku 

České vysoké učení technické v Praze Ředitelství silnic a dálnic ČR 

16 CK03000011 
Mobilní laboratoř pro testování ADAS a autonomních vozidel 
v reálném provozu 

České vysoké učení technické v Praze IDIADA CZ a.s. 
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POŘADÍ 
KÓD 

PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

17 CK03000049 Transparentní vodivé vrstvy na bázi MXene jako náhrada ITO SYNPO, akciová společnost Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze 

18 CK03000105 
Stanovení metodických postupů pro řešení využitelnosti 
srážkových vod z komunikací pro zlepšení vodního režimu 
krajiny 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
a.s. 

19-20 CK03000148 
Uplatnění elektromobility pro rozvoj a udržitelnou mobilitu v 
zastavěném území 

Česká zemědělská univerzita v Praze GEMOS CZ, spol. s r.o. 
České vysoké učení technické v Praze 

19-20 CK03000236 Využití big dat při tvorbě dopravní sítě veřejné dopravy 
Vysoká škola technická a ekonomická v 
Českých Budějovicích M-line software s.r.o. 

21 CK03000129 BPV Noquestion bike s.r.o. Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

22 CK03000155 Interaktivní multimodální dopravní modelování Západočeská univerzita v Plzni HELP SERVICE - REMOTE SENSING 
s.r.o. [D] EDIP s.r.o. 

23 CK03000015 Systém pro čistý vzduch založený na datech o aerosolech Vysoké učení technické v Brně ŠKODA AUTO a.s. 

24 CK03000022 
Inovace a rozšíření diagnostiky pozemních komunikací 
georadarem (GPR) s důrazem na 3D systémy s anténními poli 

INSET s.r.o. Univerzita Pardubice 
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

25-26 CK03000071 
Systém monitorování kvality letecké radiové komunikace s 
kanálovou separací 8,33 kHz. 

České vysoké učení technické v Praze POHODA - SERVIS spol. s r.o. 

25-26 CK03000190 
Návrh bezpečné a odolné dopravní infrastruktury na účinky 
mimořádného zatížení požárem 

České vysoké učení technické v Praze 
Valbek, spol. s r.o. 
Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava 
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POŘADÍ 
KÓD 

PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

27-29 CK03000142 
Screening retinálních patologií s využitím metod 
teleoftalmologie pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu 
díky zdravému zraku řidičů 

Fakultní nemocnice Olomouc Aireen s.r.o. 
Univerzita Palackého v Olomouci 

27-29 CK03000201 
Aplikace inovačního potenciálu analýzy nákladů životního 
cyklu v oblasti železniční dopravy 

České vysoké učení technické v Praze České dráhy, a.s. 

27-29 CK03000229 
Propojení strategického plánování distribuce a obchodní 
strategie v dlouhém období 

Logio s.r.o.  

30 CK03000151 
Prognóza intenzit dopravy v územních celcích za využití 
inovativních metod stanovení generované dopravy 

EDIP s.r.o. Západočeská univerzita v Plzni 

31-34 CK03000062 Elektrické vozidlo pro osoby s omezenou hybností BLOHMANN spol. s r.o. Česká zemědělská univerzita v Praze 

31-34 CK03000132 
BAGLiS - Bateriový letištní světlotechnický zabezpečovací 
systém 

TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. 
s r.o. Vysoké učení technické v Brně 

31-34 CK03000246 
Využití dat zúčtovacího systému veřejné dopravy pro 
optimalizaci dopravní obslužnosti 

České vysoké učení technické v Praze ČSAD SVT Praha, s.r.o. 

31-34 CK03000256 
Diagnostický systém pro automatické vyhodnocování a 
kontrolu anomálií a technického stavu dopravní infrastruktury 

ECHOpix s.r.o. Slezská univerzita v Opavě 

35 CK03000046 
Systém mikronavigace pro dopravní terminály zohledňující 
přístupnost tras a mimořádné situace 

CEDA Maps a.s. SoftGate Systems, s.r.o. 
České vysoké učení technické v Praze 

36-37 CK03000170 
Systém pro řízení udržitelnosti a rozvoje dopravní kritické 
infrastruktury 

TTC MARCONI s. r. o. 
 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Vysoké učení technické v Brně 
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POŘADÍ 
KÓD 

PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

36-37 CK03000249 
Technickoekonomická hodnocení sítě asfaltových vozovek a 
stanovení parametrů k prodloužení doby jejich životnosti 

CONSULTEST s.r.o. Vysoké učení technické v Brně 

38 CK03000251 
Dynamické vážení silničních vozidel s prvky umělé inteligence 
založené na fotonickém systému 

OptiCE Photonics s.r.o. SAFIBRA, s.r.o. 

39 CK03000108 
Obrazová analýza vozovky 
Neuronové sítě pro silnice 

Vysoké učení technické v Brně CONSULTEST s.r.o. 
FlowerChecker s.r.o. 

40 CK03000243 
Metodika identifikace rizikových lokalit pro provoz 
autonomních vozidel 

České vysoké učení technické v Praze IDIADA CZ a.s. 
TÜV SÜD Czech s.r.o. 

41 CK03000210 
Posouzení bezpečnostní zátěže železniční dopravní 
infrastruktury 

CUTTER Systems spol. s r.o. Univerzita Pardubice 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

42 CK03000088 Komunikující zastávka veřejné dopravy ELTODO, a.s. Česká zemědělská univerzita v Praze 

43-44 CK03000064 
Veřejné rozhodování o obnově nosné způsobilosti 
předpjatých mostů v kontextu celospolečenských nákladů 

Vysoké učení technické v Brně 
 

SHP TS s.r.o. 
Univerzita Pardubice 

43-44 CK03000275 
Systém pro specializovanou navigaci včetně vývoje 
podpůrných nástrojů a úpravy prostorových dat 

TELEMATIX SOFTWARE a.s. 
 Vysoká škola ekonomická v Praze 

45 CK03000077 Navržení ekoduktu pro časově omezenou migraci zvěře SMP CZ, a.s. 
 

Inženýrská akademie České republiky, 
z.s. 

46 CK03000173 Nakládání vojenské techniky na železniční vozy OLTIS Group a.s.  

47 CK03000093 Vývoj doručovacího robota Prototypum s.r.o. hundred spires, s.r.o. 
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POŘADÍ 
KÓD 

PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

48-50 CK03000159 Digitální dvojče pro dopravní infrastrukturu Intellmaps s.r.o. České vysoké učení technické v Praze 
Politechnika Warszawska 

48-50 CK03000204 Databáze environmentálních opatření v silniční infrastruktuře Integra Consulting s.r.o. 
HBH Projekt spol. s r.o. 
Česká společnost ornitologická 
Masarykova univerzita 

48-50 CK03000245 MaaS jako součást kritické infrastruktury České vysoké učení technické v Praze  

51 CK03000218 Digitální dvojče systémových rozhraní autonomních vozidel BringAuto s.r.o. PowerHUB z.ú. 

52-53 CK03000035 
Zpevnění účelových komunikací pro lesní hospodářství s 
využitím cihelného prachu 

SPH stavby s.r.o. 

GEOSTAR, spol. s r.o. 
České vysoké učení technické v Praze 
Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích 

52-53 CK03000221 
Výcvikové zařízení s umělou inteligencí pro automatický 
screening a trénink řidičů IZS 

České vysoké učení technické v Praze DEKRA CZ a.s. 
INESAN, s.r.o. 

54-55 CK03000143 
Koncept spolupráce autonomních vozidel v průmyslovém 
prostředí s využitím principů V2V a V2I 

Technická univerzita v Liberci  

54-55 CK03000233 Pokročilé protihlukové stěny na bázi recyklované pryže REGUTEC a.s. 
 

Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích 
Univerzita Hradec Králové 

56 CK03000203 
Automatické modulární systémy sterilizace skříňových náprav 
pro přepravní služby 

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. 
v. i. 

Simple Engineering s. r. o. 
FOX SPED s.r.o. 
Karel Dryák 



 
 

F-358, verze 2 Strana 7 z 8 Veřejný 
 

 

POŘADÍ 
KÓD 

PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

57 CK03000146 Komplexní řešení nových typů protihlukových stěn Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
MC VELOX Praha, s.r.o. 
SVS FEM s.r.o. 
Technický a zkušební ústav stavební 
Praha, s.p. 

58 CK03000158 
Inteligentní mobilita strojů a digitální infrastruktura pro chytré 
zemědělství 

LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o. 

Zemědělský svaz České republiky 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 
v.v.i. 
POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo 
Výzkumný ústav meliorací a ochrany 
půdy,v. v. i. 
Výzkumný ústav zemědělské 
techniky, v. v. i. 
FlowerChecker s.r.o. 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
České vysoké učení technické v Praze 
Zemědělské družstvo Dolní Újezd 
Radek Němeček 

59 CK03000283 
REPULS | Odpuzovač vstupu zvěře na bázi elektrostaticky 
zvlákněných materiálů 

NANOPROGRESS, z.s. TERAMED, s.r.o. 

60-61 CK03000123 
Tvorba metodiky pro efektivní zavádění a rozvoj elektrických 
autobusů s nezávislým zdrojem energie 

SmartPlan s.r.o. Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

60-61 CK03000157 
Výzkum a vývoj moderních protisrážkových detekčních 
systémů letadel nové generace 

LPP s.r.o.  



 
 

F-358, verze 2 Strana 8 z 8 Veřejný 
 

 

POŘADÍ 
KÓD 

PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI 

62 CK03000191 
Varovný systém upozorňující na osoby přecházející před nebo 
za vozidlem dále do vozovky 

ILC FACTORY a.s. CANEX, spol. s r.o. 
Západočeská univerzita v Plzni 

63 CK03000120 
Pokročilá technologie ochrany přechodu pro chodce 
(APECROT) 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně aria33, s.r.o. 

64 CK03000079 
ComplexTrans RAIL (and road) - spolupráce silnice a železnice 
je lepší než jejich konkurence 

Západočeská univerzita v Plzni  

65 CK03000227 
Pokročilé metody testování autonomních vozidel v městském 
dopravním ekosystému 

PowerHUB z.ú.  
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