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P!ísp"vek k#cíli 2030
Podporou v#rámci programu Tradice lze dosáhnout v$znamného pokroku 
v#oblasti rozvoje speci%ck$ch v$rob nezbytn$ch pro vyu&ití v#regionu i#za 
jeho hranicemi a#obecn" r'stu slu&eb, zejména ve spojení s#nov" se rozvíje-
jícími pr'myslov$mi odv"tvími.
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Speci%cké cíle Programu (.1 +B.2S=.!AE/A>.2=L-Q
2.1    Za(ínající podnikání
2.2    Transformace %rem  

V14JAFB;!F>A:

V#roce 2017 prob"hlo v#KVK terénní )et!ení inova(ních kapacit. Vzhledem 
k#v$znamu odv"tví v#krajském hospodá!ství byla nejv"t)í pozornost zam"-
!ena na podniky z#oboru strojírenství a#zakázkové kovod"lné v$roby, dále  
z#oboru energetiky, vyu&ití OZE a#zpracování druhotn$ch surovin a#také 
z#tradi(ních pr'myslov$ch odv"tví, zejména v$roby skla, porcelánu a#kera-
miky.

Nejv$znamn"j)ími obory v#KVK jsou strojírenství, kovod"lná v$roba a#elekt-
rotechnika, ve kter$ch p'sobí  okolo 130 %rem se 7 700 zam"stnanci. V#obo-
ru je  (ast$ zakázkov$ charakter v$roby, zejména pro zahrani(ní zadavatele, 
v"t)inou n"mecké. To vy&aduje schopnost originálních !e)ení a#dává dobrou 
p!íle&itost pro rozvoj produkce s#vy))í p!idanou hodnotou. *ada v$rob je 
spojena s#automobilov$m pr'myslem, jedná se nap!. o#kovové komponenty, 
zamykací systémy a#dal)í. RIS3 obsahuje ur(it$ okruh pr'myslov$ch obo-
r', jejich& rozvoj m'&e v#nastávajícím období v$znamn" p!isp"t k#vy))ímu 
ekonomickému v$konu. Jedná se o#pr'myslové pece, stroje na zpracování 
plast', dopravníkové systémy, elektrosystémy pro trolejbusy a#autobusy, 
malé vodní elektrárny, malé (istírny odpadních vod a#dal)í.

Velk$ okruh podnik' vyráb"jících komponenty pro automobilov$ pr'mysl je 
p!íle&itostí pro zapojení se regionu do rozvoje autonomní mobility. V#polo-
vin" roku 2022 by m"l b$t zahájen provoz testovacího polygonu spole(nosti 
BMW, kter$ je budován na území zasa&eném t"&bou. P!es zv$)enou opatr-
nost, která provází automobilov$ pr'mysl v#d'sledku pandemie COVID-19, 
se zde p!edpokládá dobudování celkem )esti okruh' se sto kilometry 
testovacích tratí.  

KVK se dlouhodob" vyzna(uje nízk$m p!ílivem zahrani(ních investor'. 
I#kdy& v#posledních letech jejich objem roste, z#hlediska dynamiky zm"ny 
KVK dále zaostává za ostatními regiony +R. Vzhledem k#investici BMW 
a#novému podnikání %rem v#návaznosti na ukon(ování t"&by uhlí vzniká 
potenciál pro dal)í investice. Zapojení podnik' KVK do p!eshrani(ní spo-
lupráce m'&e napomoci nov" vzniklá P!eshrani(ní inova(ní strategie KVK 
se Svobodn$mi státy Bavorsko a#Sasko, v(etn" partnerství s#bavorsk$m 
Klastrem pro mechatroniku a#automatizaci.
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V$hodou tradi(ního odv"tví v$roby skla, porcelánu a#keramiky jsou celé 
produk(ní !et"zce na území KVK nebo v#jeho blízkosti. V$roba porcelánu 
je unikátní tím, &e cel$ proces v$roby je situován p!ímo v#regionu, od t"&by 
kaolínu, po %nální produkt s#vysok$m exportním potenciálem.

Transformace v$roby energie  a#ukon(ování t"&by uhlí je p!íle&itostí také 
pro zachování energetiky jako v$znamného oboru v#KVK. Zásoby lithia 
v#Kru)n$ch horách, a#to jak nerostného bohatství, tak znovuvyu&ití z#ji& 
vyt"&en$ch hornin, vyvolávají v#posledních letech velk$ zájem nejen v#+eské 
republice. Pokud by se realizoval produk(ní !et"zec od surovin k#produkt'm 
nezbytn$ch pro decentralizovanou energetiku a#elektromobilitu, umo&ni-
lo by to KVK udr&et se mezi energeticky nejv$znamn"j)ími regiony +eské 
republiky, b$t v$znamn$m exportérem vysoce &ádan$ch produkt' a#neza-
nedbatelného know-how.


