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Vážení přátelé,
právě jste otevřeli nové vydání Výzkumného atlasu Ústeckého 
kraje, které bylo pečlivě připraveno s ohledem na výzkumný 
potenciál firem a výzkumných organizací působících v našem 
kraji. Možná budete stejně jako já příjemně překvapeni tím, 
kolik zajímavých věcí se v regionu dělá, jaké patenty zde spat-
řily světlo světa, s jakými inovacemi místní firmy přicházejí a ja-
kého úspěchu daleko za hranicemi kraje s nimi byly schopny 
dosáhnout.

Ústecký kraj je v mnoha ohledech náročným regionem se 
specifickou skladbou obyvatelstva, poznamenaným historic-
kým vývojem. Jsme hrdí na naši průmyslovou minulost a tra-
dici, na kterou můžeme v dnešní době navazovat. I v našem 
kraji žijí lidé plní nápadů a nadšení, kteří se dokázali stát špič-
kami ve svých oborech. Výzkumný atlas vám nabízí jejich pře-
hled pro snadnější orientaci a možnost navázání spolupráce.

Specifické postavení v tomto souboru má Inovační centrum 
Ústeckého kraje, které bylo přímo zřízeno za účelem podpory 
inovací, podnikání a transferu znalostí mezi firemní a výzkum-
nou sférou. U jeho zrodu stály jako zakladatelé Ústecký kraj, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Kraj-
ská hospodářská komora Ústeckého kraje. Právě tyto instituce 
garantují činnosti centra, které vedou k rozvoji regionu a růstu 
konkurenceschopnosti prostřednictvím podpory podnikate-
lů a jejich specifických inovativních aktivit.

Zřízení Inovačního centra bylo jen jedním z mnoha způsobů, 
jakými Ústecký kraj místní firmy podporuje. Za zmínku jistě 
stojí oblíbené dotační tituly na podporu začínajících podnika-
telů či inovační vouchery. I vydání Výzkumného atlasu může-
me přiřadit k těmto krajským aktivitám. Věřím, že vám přinese 
řadu zajímavých informací a inspiraci pro navázání spolu-
práce či využití stávajících možností zmíněných společností. 
Právě inovace a rozvoj v podnikání pomohou k růstu kvality 
života v našem kraji.

Váš hejtman
Oldřich Bubeníček 

3



a.s. Akciová společnost
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
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ARMEX 
Technologies, s.r.o.
Folknářská 1246/21 
Děčín II - Nové Město, 405 02 Děčín
IČO: 05025249

+420 723 366 511

matzke@armextech.com

www.armextechnologies.com

Ing. MARTIN MATZKE

ARMEX Technologies, s.r.o. je soukromou výzkumnou 
organizací, která pro svou činnost využívá výhradně 
soukromé finanční zdroje. Díky tomu získává v tomto 
odvětví velmi výhodné konkurenční postavení. Své vý-
zkumné a vývojové kapacity firma vybudovala v Roud-
nici nad Labem. ARMEX Technologies, s.r.o. však nezů-

stává pouze u výzkumu. Jedním z účelů založení firmy 
je ekonomická a technologická podpora při tvorbě no-
vých technologií a jejich následná integrace v průmys-
lových aplikacích. Pro tyto projekty hledáme motivova-
né osobnosti s odhodláním prorazit se svými nápady.

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

ARMEX Technologies, s.r.o. v současné době posouvá 
3D tisk kovu vlastním vývojem revoluční technologie 
3D tisku kovových kompozitních výrobků. Tímto zcela 
novým postupem při tvorbě kovových součástí je mož-
né změnit aktuální uvažování konstruktérů. Projekt je 
stále ve vývoji, každopádně jej firma plánuje v budouc-

nu uvést na trh. ARMEX Technologies, s.r.o. již podala 
přihlášku k registraci patentu.

Firma také plánuje další ekonomickou podporu  
a následnou praktickou realizaci nových technologic-
kých vynálezů a projektů.

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

2016 – založení jako plnohodnotného člena skupiny ARMEX Group
StartUP – má vlastní program pro vyhledávání a podporu startupových projektů 
Studenti – od roku 2017 podporuje technicky zaměřené práce studentů 
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AUTODROM 
MOST a.s.
Tvrzova 5
434 01 Most
IČO: 25419048

+420 724 340 825

zajickova@autodrom-most.cz

www.autodrom-most.cz

TEREZA ZAJÍČKOVÁ

Společnost AUTODROM MOST a.s. provozuje stejno-
jmenný závodní okruh, který vznikl na území bývalého 
hnědouhelného dolu již v roce 1983. Autodrom byl pri-
márně určen pro automobilové a motocyklové závody, 
ale od počátku se počítalo s jeho využitím i pro jiné úče-
ly. Od roku 2005 je součástí areálu také polygon a nyní 

také offroadová dráha. Celý areál tak slouží i pro testová-
ní závodních i nově vyvíjených vozů, výcvik řidičů spe-
ciálních vozidel záchranných složek, závodnické školy 
či kurzy bezpečné jízdy. Svou dispozicí, instalovanými 
technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami je nej-
větším a nejkomplexnějším zařízením svého druhu v ČR.

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Autodrom je už řadu let vyhledávaným místem testo-
vání závodních týmů, které zde ověřují techniku, tedy 
nastavení motorů a dalších komponentů před novou 
sezonou, nebo zkoušejí v praxi fungování nových tech-
nologií. Výrobci osobních, nákladních i užitkových au-
tomobilů i motocyklů, ale také výrobci komponentů 
a součástek pro automobilový průmyslu, autodrom 
využívají pro testování nové produkce v nejrůznějších 
podmínkách a situacích.

Součástí organizace je také spolek Čistá mobilita, který 
se například podílí na přípravě metodických materiálů 
v segmentu alternativního pohonu vozidel pro vzdě-
lávací instituce i pro výcvik v autoškolách či v kurzech 

bezpečné, ekonomické a ekologické jízdy. Hlavní čin-
ností spolku je sdružovat průmyslové podniky, oborová 
sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, veřej-
nou správu, uživatele, spotřebitele i odborníky v oblasti 
čisté mobility. 

Autodrom se také zaměřuje na nejnovější trend v auto-
mobilovém průmyslu, tedy vývoj autonomních vozidel. 
Na autodromu již například automobilka Audi testovala 
svoje autonomní vozidlo. Na tuto oblast se chce AUTO-
DROM MOST a.s. zaměřit do budoucna, kdy plánuje roz-
šířit pozemky areálu právě pro testování autonomních 
automobilů.

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

NEJkomplexnější – na ploše 13 hektarů poskytuje autodrom jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve 
všech oblastech řízení vozidel veškerých tonáží 
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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ 
TECHNICKÉ V PRAZE – 
pracoviště Děčín

Pohraniční 1288/1
405 02 Děčín 1
IČO: 68407700

+420 224 358 404 +420 224 358 480

smisek@fd.cvut.cz miroslav.virius@fjfi.cvut.cz

www.cvut.cz www.cvutdecin.cz

Ing. ONDŘEJ SMÍŠEK Ing. MIROSLAV VIRIUS, CSc.

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) je jednou 
z největších a nejstarších škol v Evropě. Poskytuje stu-
dentům mnoho studijních oborů na osmi fakultách. Fa-
kulta dopravní a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
mají od roku 1995 své pracoviště také v Děčíně. Praco-

viště v Děčíně otevírá pro bakalářský stupeň obory Ap-
likace softwarového inženýrství a tři obory Fakulty do-
pravní – Dopravní systémy a technika, Letecká doprava, 
Logistika a řízení dopravních procesů. Poslední z oborů 
je možné vystudovat v Děčíně i v magisterském stupni. 

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

V Děčíně je umístěno detašované pracoviště Katedry 
jaderných reaktorů FJFI pro řešení specializovaného vý-
zkumného úkolu. Toto pracoviště řeší také další externí 
projekty a granty. Na pracovišti doktorských studentů 
pak mladí vědci řeší informatické a fyzikální problé-
my. ČVUT v Děčíně spolupracuje v těchto činnostech 
s mnoha odborníky významných severočeských firem.

Hlavním zaměřením výzkumu a vývoje ČVUT v Děčíně 
je především simulace a vizualizace v oblasti silniční 
dopravy. Vzniká zde laboratoř s nejmodernějším vi-
zualizačním hardwarem a softwarem a také pokročilý 
stavebnicový vozidlový simulátor. Celý projekt bude 
dobudován v září 2018.

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

1995 – detašované pracoviště ČVUT v Děčíně vzniklo v roce 1995
programovaniprodeti.cz – vzdělávací projekt výuky programování pro děti, které s programováním nemají 
zkušenosti
50+ – ČVUT v Děčíně také organizuje univerzitu třetího věku, která je určena pro osoby starší 50 let
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EURO SUPPORT 
MANUFACTURING 
CZECHIA, s.r.o.
Záluží 1
436 01 Litvínov
IČO: 25417681

+420 733 133 254

jan.valenta@eurosupport.cz

www.eurosupport.nl

Ing. JAN VALENTA

Společnost Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. 
vyvíjí a vyrábí heterogenní katalyzátory pro chemický 
průmysl a speciální materiály pro jejich výrobu. Vyvíjí 
a vyrábí také tzv. zákaznické heterogenní katalyzátory. 
To znamená, že se zákazníky spolupracuje na vývoji 
technologie výroby heterogenních katalyzátorů pod-

le jejich potřeb a specifikace. Jednou z předností fir-
my je schopnost připravit katalyzátory od gramových 
množství až po šarže v objemu několika stovek tun. 
Společnost je součástí firmy Euro Support s centrálou 
v Nizozemsku, která má vedle ČR pobočky také v USA 
a na Taiwanu.

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Společnost Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. 
provádí výzkum a vývoj heterogenních katalyzátorů 
především pro chemický průmysl a environmentální 
použití. Řeší vlastní výzkumné a vývojové projekty, ale 
také projekty ve spolupráci se zákazníky a výzkumnými 
institucemi, jako je Ústav fyzikální Chemie J. Heyrovské-
ho, VŠCHT Praha nebo UniCRE.

Společnost disponuje poloprovozními zařízeními pro 
ověřování jednotlivých operací při vývoji nových typů 
katalyzátorů a technologií. Vlastní laboratoře jsou vy-
baveny aparáty pro charakterizaci fyzikálních a chemic-
kých vlastností vyvíjených heterogenních katalyzátorů, 
včetně jejich testování.

Mezi výsledky výzkumu a vývoje firmy lze zařadit například:

–  výrobu stabilizovaného TiO2 (anatasové formy) pro 
výrobu heterogenních katalyzátorů

– tvarování alumosilikátů pro průmyslové reaktory
–  přípravu hydrotalcitu vhodného pro výrobu hetero-

genních katalyzátorů
–  syntézu titanosilikátů a jejich využití pro výrobu he-

terogenních katalyzátorů
–  výrobu katalyzátoru pro současnou likvidaci  

NO/NO2 a N2O z procesů koncových plynů výroben 
kyseliny dusičné a dalších průmyslových zdrojů

Cílem společnosti je dále rozvíjet oblast zákaznických 
katalyzátorů a zabezpečit komplexní výrobu a služby při 
dodávkách katalyzátorů pro Clausův proces. I proto v po-
sledních třech letech investovala 161 milionů korun do 
intenzifikace linky pro výrobu heterogenních katalyzátorů. 

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

1945 – byla založena v Litvínově výroba katalyzátorů, kterou firma využívá
50 milionů investic – každoročně firma do svého rozvoje investuje kolem 50 milionů korun
450 milionů korun – je roční obrat firmy, která zaměstnává 154 lidí 
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GLANZSTOFF 
BOHEMIA s.r.o.
Terezínská 60
410 02 Lovosice
IČO: 25039253

Ing. Milan GRMELA
jednatel společnosti

+420 737 226 722

kovac@glanzstoff.com

www.glanzstoff.com

Ing. DUŠAN KOVAČ

Glanzstoff-Bohemia s.r.o. vznikla v roce 1921 v Lovosi-
cích. Firma je v rámci skupiny Glanzstoff Industrie je-
diným výrobcem viskózového vlákna. Vyrábí se zde 

výlučně technická vlákna, která se používají u všech 
významných výrobců pneumatik. 

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Firma se zaměřila na výrobu kordového vlákna s ozna-
čením Viscord, které je předurčeno k vyztužení pneu-
matik. Textilní vlákna jsou důležitou složkou ve struktuře 
pneumatiky a zajišťují odolnost proti tlaku. Tkanina jed-
né automobilové pneumatiky obsahuje přibližně 1400 
vláken, z nichž jedno může odolávat síle až 147 Newto-
nů. Vyšší přidaná hodnota nového viskózového vlákna 
spočívá v kvalitativní změně vlastností nového produk-

tu, konkrétně se jedná o zvýšení modulu pevnosti nebo 
tažnosti pro kordová vlákna a dále o zvýšení tepelné 
i elektrické vodivosti modifikovaných kompozitních 
vláken. Dílčí VaV aktivity potom řeší zejména úpravu 
povrchových vlastností viskózových vláken, zkoumání 
možností použití nových typů impregnačních aditiv 
a nových typů pigmentů pro techniku barvení „dope 
dyed“.

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

1921 – firma vznikla již v roce 1921
500 – firma má kolem 500 zaměstnanců
1,5 mld. Kč – obrat z exportu firmy je zhruba 1,5 mld. Kč 
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GLAZURA s.r.o. 
Roudnická 122
413 01 Dobříň
IČO: 62243462

+420 416 809 745

jsindrbal@glazura.cz

www.glazura.cz

JAN ŠINDRBAL

Glazura s.r.o. vyrábí a vyvíjí materiály pro dekoraci a po-
vrchovou úpravu obkladů, dlaždic, skla a keramiky. Jde 
především o keramické frity, preparáty drahých kovů 
a keramické glazury. Firma s tradicí od roku 1925 je sou-
částí nadnárodní skupiny Torrecid Group, která má po-

bočky ve 25 zemích a zákazníky ve více než 100 státech 
po celém světě. Právě díky podpoře skupiny se Glazura 
s.r.o. stala ve svém oboru lídrem na trzích střední a vý-
chodní Evropy. 

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Vývoj 
Vývoj zaměřuje Glazura s.r.o. na své hlavní produkty, ji-
miž jsou keramické frity, preparáty drahých kovů a kera-
mické glazury. Tyto produkty jsou zaměřené především 
na sklářský a keramický průmysl. 

Díky vlastnímu vývoji dokáže Glazura s.r.o. poskytnout 
firmám v těchto odvětvích komplexní řešení a určovat 
budoucí trendy.  

Inovace
Firma úspěšně dokončila několik inovačních projektů, 
mezi ty hlavní patří:
–    MONOPOROSA – technologie pro pouze jedno  

vypalování dlaždic 
–  InkCID – pigmentované inkousty pro digitální tisk  

–    slimCID a slimCID – 4 mm tenké keramické obklady 
a dlaždice

Projekty
Díky technologickému zázemí, laboratořím a odborní-
kům se může Glazura s.r.o. podílet s dalšími společnost-
mi a institucemi na projektech zaměřených na:
–  organickou a organokovovou chemii
–  organická rozpouštědla
–  reologické vlastnosti nátěrů a hmot
–  organické syntézy
–  sklo a silikáty
–  keramiku
–  makromolekulární chemii
–  vývoj technologických zařízení.

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

1925 – historie firmy se píše od roku 1925
167 – počet zaměstnanců 
986 mil. Kč – tržby 
lídr – ve svém oboru je firma lídrem ve střední a východní Evropě
25 – Glazura s.r.o. je součástí skupiny Torrecid s pobočkami ve 25 zemích
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GLENCORE 
AGRICULTURE CZECH s.r.o.
Žukovova 1658/27a
400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 24148032

+420 416 916 000

usti.reception@glencore.com 

www.glencoreagriculture.com 
www.lukana.cz

Mgr. ANETA MARTIŠKOVÁ

Společnost Glencore Agriculture Czech s.r.o. vyrábí rost-
linné oleje a jejich vedlejší produkty, jako jsou řepkový, 
slunečnicový a sójový šrot. Firma je specialistou na 
zpracování a obchodování zemědělskými komoditami. 
Firma navazuje na více než stoletou tradici produkce 
jedlých olejů v Ústí nad Labem, která začala založením 

Schichtových závodů v 19. století. Závod společnosti 
Glencore Agriculture Czech s.r.o. je jediným závodem 
v České republice na zpracování semínka, který má svoji 
vlastní stáčecí linku. Vlastní sila jsou jednou z dominant 
Ústí nad Labem. 

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Společnost se orientuje na inovace ve výrobě potravi-
nářských produktů a vývoj nových receptur především 
u produktů prodávaných na trhu pod značkami LUKA-
NA, VEGETOL a CERESOL.

Mezi výsledky z oblasti vývoje a inovací z posledního 
období je možné zařadit vývoj nové lahve a etikety 

značky Lukana, včetně redesignu, vývoj nového karto-
nového balení produktů a vývoj nové receptury fritova-
cího oleje značky LUKANA. 

Společnost připravuje vlastní Research & Development 
a Marketing & Development oddělení.

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

Více než 100 let – Firma navazuje na více než 100 let dlouhou tradici produkce jedlých olejů v Ústí nad Labem.
LUKANA, VEGETOL a CERESOL – Značky, které zná snad každý, se vyrábějí v Ústí nad Labem.
NEJ – Závod v Ústí nad Labem je jediným závodem v České republice na zpracování semínka, který má svoji vlastní 
stáčecí linku.
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HECKL s.r.o.
Průmyslová zóna Horní Jindřichov 
408 01 Rumburk
IČO: 62956833

+420 605 100 914

petr.buben@heckl.cz

www.heckl.cz

Ing. PETR BUBEN

Společnost Heckl vyvíjí, vyrábí a dodává různé druhy 
produktů pro vodárenství, kanalizaci, měření a regula-
ci, topení a sanitu. Zaměřuje se především na výrobu  
tuhých a teleskopických zemních souprav a výrobků 
s nimi souvisejících, jako jsou litinové poklopy, ovládací 
klíče a podobně. Ve více než deseti městech České re-

publiky má firma pobočky nebo obchodní zastoupení. 
V průmyslové zóně Horní Jindřichov u Rumburka na 
ploše 30.000 m2 pak vybudovala zcela novou výrobní 
halu se skladem a administrativní budovou. Zhruba 
polovinu vlastní výroby firma se 160 zaměstnanci také 
exportuje.  

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Firma se například zaměřuje na inovace používaných 
materiálů a designu u nových typů zemních souprav. 
Vyvíjí nové poklopy a mříže, zejména plastové, které by 
postupně nahrazovaly litinové, které jsou méně ekolo-
gické. Společnost navrhuje a vyvíjí nové typy malých 
plastových poklopů, pro které připravuje designové 
studie s následným ověřením funkčnosti. Zabývá se 
také inovacemi v izolaci přírubových spojů.

Jako výsledek svého výzkumu a vývoje firma zavedla 
do sériové výroby mosazné fitinky z materiálů CW617N 
a CW602N. Dalším důležitým produktem výzkumu a vý-
voje je spuštění výroby plastových ventilových, šoupát-

kových a hydrantových poklopů. Ty se jedinečně při-
způsobují okolnímu terénu.

Firma disponuje vlastní laboratoří a zkušebnou, která je 
vybavena pracovištěm pro testování kvality povrchových 
úprav a pro zkoušky v korozní komoře. Součástí laboratoře 
je i spektrometr pro analýzu chemického složení materiálů 
na bázi železa a mědi a dvě zkušební stolice pro zkoušky 
materiálu a výrobků v krutu a jejich zatížení tlakem a tahem. 
K dispozici má také 3D skener pro reverzní inženýrství.

Do budoucna se chce zaměřit na posílení týmu vývojo-
vých pracovníků a rozvíjet do větší míry export.

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

70 mil. Kč – je zhruba hodnota vlastní výroby firmy, z čehož téměř polovinu exportuje.
840 mil. Kč – tvořil v roce 2017 celkový obrat firmy. 
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HENNLICH s.r.o.
Českolipská 1996/9 
412 01 Litoměřice
IČO: 14869446

Ing. Pavel ŠUMERA 
jednatel společnosti

+420 416 711 132 

sykorova@hennlich.cz

www.hennlich.cz

Ing. PETRA SÝKOROVÁ 

Firma HENNLICH s.r.o. je dodavatel komponentů a kom-
pletních technických řešení především pro průmyslové 
podniky. Firma zastupuje významné evropské průmy-
slové výrobce. Disponuje rozsáhlým týmem techniků 
a inženýrů pro zajištění poradenství a návrhů technic-

kých řešení. Firma dlouhodobě rozvíjí oblast vývoje 
a výroby vlastních produktů. Velká část vývoje a výzku-
mu se týká obnovitelných zdrojů energií. Výroba a vývoj 
vlastních výrobků tvoří zhruba čtvrtinu celkových tržeb, 
do budoucna by měly tvořit až polovinu. 

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Převážná většina vývoje a inovací firmy je zaměřena na 
průmyslové výrobky a zařízení. Do vývoje firma inves-
tuje především vlastní prostředky, využívá ale také ev-
ropské a místní veřejné zdroje. Výzkum, vývoj a inovace 
směřuje do několika skupin výrobků, jde o:
–  mlžná dělá na zkrápění v prašném prostředí
–   plnící hubice určené pro bezprašnou nakládku syp-

kých materiálů
–  ORC jednotky vyrábějící elektřinu z odpadního tepla 

–  manipulátory pro opravny leteckých motorů 
–  semimobilní bioplynovou stanici.

Záměrem firmy do budoucna je především dokončit 
vývoj ORC jednotek a spalinových výměníků a překlo-
pit je do fáze standardní výroby. Bude také pokračovat 
v rozvoji všech stávajících vývojových projektů a nachá-
zet nové možnosti.

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

805 mil. Kč – dosáhly tržby společnosti v roce 2017 
35 % – tvoří export firmy, především do evropských zemí
NEJdál – firma pro zákazníka v Kolumbii vyvinula a vyrobila mlžné dělo s dosahem až 100 metrů
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CHART 
FEROX, a.s. 
Ústecká 30 
405 30 Děčín 5 
IČO: 00008648

+420 412 507 628

vaclav.chrz@chartindustries.com

www.chart-ferox.com 
www.chart-ferox.cz

Ing. VÁCLAV CHRZ, Master Mech. Eng., Ph.D.

Ing. Zdeněk MACHALA, Ph.D.
ředitel obchodního rozvoje

Firma Chart Ferox, a.s. s téměř 80letou tradicí je výrob-
cem kryogenních zařízení a systémů na skladování, 
dopravu a distribuci zkapalněných technických plynů. 
Společnost je součástí amerického nadnárodního kon-
cernu, který působí v celosvětovém měřítku, své poboč-

ky má na 4 různých kontinentech. Strategické umístění 
děčínské pobočky na řece Labi blízko hranic s Němec-
kem umožňuje využít plavebního koridoru směrem do 
Hamburku a dále pak po vodě, vlakem nebo po silnici 
distribuovat výrobky a zařízení do celého světa.

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Výzkumné a vývojové pracoviště Chart Ferox a.s. se 
zaměřuje na inovace stávajících výrobkových řad VT 
a VTC. Firma se orientuje na vývoj nových výrobků v ko-
operaci s partnerskými firmami, ale nabízí také externí 
poradenství v oblastech kryogeniky. 

Úspěšně spolupracuje s velkými globálními energe-
ticko-petrochemickými společnostmi na rozvoji LNG 
jako alternativního ekologického paliva pro současnost 
i budoucnost. Nová generace LNG/LCNG čerpacích 
stanic pro automobily, které jsou investičně i energetic-
ky úsporné, byla úspěšně uvedena na trh a v současné 
době se jejich výstavba rozvíjí po celé Evropě. Chart Fe-
rox také vyvinul LNG palivový systém pro lodě, který je 
jedinečný tím, že je zde poprvé použit koncept, který 
využívá Chart ISO kontejnery jako výměnné palivové 
nádrže na palubě člunu.

–  zpracování studií proveditelnosti pro využití LNG 
(zkapalněný zemní plyn) jako alternativního paliva 
pro lodní a automobilovou dopravu. Firma navrhu-
je technická řešení pro LNG/LCNG plnicí stanice pro 
kamionovou, autobusovou i osobní dopravu. 

–  výpočty a návrhy realizačních projektů pro malé 
zkapalňovače na zemní plyn a technické plyny

–  využití LNG jako paliva pro kogenerační jednotky – 
finanční návratnost projektů a specifikace technic-
kých parametrů

–  technické výpočty a doporučení pro satelitní stani-
ce a multifunkční terminály skladující technické ply-
ny ve formě kapalin 

–  optimalizace skladovacích kapacit pro technické 
plyny a LNG v závislosti na projektu  

–  inženýrské zpracování a realizace kryogenních pro-
jektů na klíč.

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

V roce 2012 Chart Ferox, a.s. navrhl a vyrobil největší kryogenní zásobník na světě o skladovací kapacitě 1 milion 
litrů. Slouží jako zásobník na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Norsku. V roce 2018 uvedl na trh novou generaci ISO 
kontejnerů 20 stop s navýšenou skladovací kapacitou a novým revolučním konstrukčním řešením.  
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CHMELAŘSKÝ 
INSTITUT s. r. o.
Kadaňská 2525
438 01 Žatec
IČO: 14864347

+420 415 732 133

patzak@chizatec.cz

www.chizatec.cz

Ing. JOSEF PATZAK, Ph.D. 

Chmelařský institut s. r. o. se zabývá především výzku-
mem pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. 
Šlechtí také nové odrůdy chmele a zajišťuje jejich udr-
žovací šlechtění. Institut testuje přípravky na ochra-
nu rostlin (certifikát GEP) a dokáže prokázat falšování 
odrůd chmele. Institut disponuje širokým výzkumným 

zázemím pro šlechtění chmele, oblast chemie a ochra-
ny chmele, biotechnologií a další. Důležitou součástí 
je pokusný minipivovar o objemu 50 litrů a účelové 
hospodářství na Stekníku. Řeší mnoho projektů, které 
ve veřejných soutěžích vyhlašují výzkumné instituce 
a ministerstva.

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Chmelařský institut s. r. o. je udržovatelem sadby tra-
dičního nejpoužívanějšího českého chmele - jemné 
aromatické odrůdy Žateckého poloraného červeňáku. 
V posledních letech vyšlechtil a na trh uvedl několik no-
vých odrůd chmele, například jemný aromatický, hořký, 
voňavý nebo i chmel využitelný ve farmacii. V roce 2017 
zaregistroval dvě nové odrůdy pro pěstování chmele 
na nízkých chmelnicových konstrukcích. Chmelařský 
institut dokáže s využitím chemicko-genetických me-
tod prokázat falšování českých odrůd chmele. Pěstuje 
chmel v režimu ekologického zemědělství biochmel, 
také je držitelem povolení pro nakládání s GMO.

Výzkumný záměr cílí na inovaci pěstování, sklizně, su-
šení a skladování chmele. Institut se zabývá inovace-
mi systémů ochrany a integrované produkce chmele, 
metod identifikace, detekce a regulace škodlivých or-
ganismů. Zajímá se o získávání nových efektivních ge-
notypů chmele. Pozornost je věnována chemii chmele.

Chmelařský institut s.r.o. vytvořil nástroj, který odhalí 
falzifikaci českého chmele. Je plně k dispozici obchod-
níkům s chmelem. Každoročně vydává pro pěstitele 
certifikovanou metodiku ochrany chmele. Pro r. 2018 se 
připravuje akreditace stanovení obsahu reziduí pestici-
dů nejen ve chmelu (špičkový přístroj LC-MS/MS).

Pro společné projekty může poskytnout:
–   výzkum při pěstování, sklizni a posklizňové úpravě 

chmele
–  novošlechtění a udržovací šlechtění chmele 
– pokusný minipivovar
– množení českých odrůd chmele
– testování přípravků na ochranu rostlin
–  chemické analýzy chmele (KH, HPLC, rezidua pesti-

cidů aj.)
–  autenticita českých odrůd chmele
– poradenství a školení pro pěstitele chmele.

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

1925 – počátky chmelařského výzkumu
1992 – v rámci privatizace vzniká Chmelařský institut s. r. o., vlastníkem je Svaz pěstitelů chmele ČR
65/16 – z celkem 65 zaměstnanců je jich 15 zainteresováno ve výzkumu
130 –  na účelovém hospodářství ve Stekníku obhospodařuje 130 ha chmelnic, 2 ha v režimu  

ekologického zemědělství
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INOVAČNÍ CENTRUM 
ÚSTECKÉHO KRAJE (ICUK)
Klíšská 910/28 (kanceláře ICUK) 
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 04542088

+420 724 370 809

podrapska@icuk.cz

www.icuk.cz

Mgr. LUCIE PODRÁPSKÁ

Ing. Tomáš SIVIČEK, PhD.
ředitel

Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s., (ICUK) přispívá 
k pozitivní proměně regionu a vyšší konkurenceschop-
nosti podporou inovací, podnikání a transferu znalostí. 
Provozuje podnikatelský inkubátor Startup Go, speciali-
zovaný inkubátor pro gastronomii a sdílenou kancelář 
pro začínající firmy. Věnuje se podpoře inovací a propo-
jování firem s výzkumnými organizacemi, administruje 
mimo jiné dotační titul Inovační vouchery Ústeckého 

kraje. ICUK založily Ústecký kraj, Univerzita Jana Evan-
gelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajská hospodář-
ská komora Ústeckého kraje v listopadu roku 2015. 
Díky silné provázanosti na zakladatele, úzké spolupráci 
s dalšími institucemi (Czechinvest, municipality) a ce-
loregionální působnosti představuje první kontakt pro 
zájemce o inovace, podnikání, partnerství s výzkumnou 
či firemní sférou či investice v Ústeckém kraji.

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Hlavním smyslem ICUK je podpora a motivace k výzku-
mu, vývoji, inovacím a podnikání v Ústeckém kraji. Pro 
podporu podnikání provozuje vlastní podnikatelský 
inkubátor Startup Go, včetně v regionu ojedinělého 
specializovaného podprogramu pro podnikatele v ob-
lasti gastronomie (Foodies Go). V rámci své motivační, 
vzdělávací a propojovací činnosti přinesl ICUK do regio-
nu řadu nových formátů akcí – mj. festival startupů Fes-
tup, večery neúspěchů úspěšných Fuckup Night anebo 
koderské víkendy nad otevřenými daty City Hackathon.

Pro propojování firem a výzkumných organizací a re-
alizaci transferu znalostí pořádá mj. pravidelná rychlá 
inovační rande a administruje dotační program Inovač-
ní vouchery Ústeckého kraje. ICUK např. domluvil a roz-
běhl spolupráci UJEP a globální firmy Valeo na vývoji 
autonomních řídicích systémů a je rovněž hlavním ko-

ordinátorem úsilí testování autonomních aut v Ústí nad 
Labem. Podporu objevování nových inovačních příle-
žitostí naplňuje akcentací tématu autonomní mobility, 
zaváděním exponenciálních technologií v průmyslu, 
ale také tvorbou Výzkumného atlasu Ústeckého kraje, 
online virtuálních prohlídek po inovativních firmách 
a výzkumných organizací ÚK či připravovanou databází 
výzkumu v ÚK. Pro podporu inovací ve firmách a jejich 
akceleraci připravuje ve spolupráci s Jihomoravským 
inovačním centrem akcelerační program ICUK Platinn.

ICUK poskytuje konzultační činnost v oblasti dotací, 
podpory podnikání a inovací. V expertní roli spolupra-
cuje na projektu Restart (restrukturalizace Ústeckého 
kraje) a podílí se na přípravě a aktualizaci regionálních 
inovačních strategií (RIS a RIS3). Je rovněž výkonnou 
jednotkou projektu Smart Akcelerátor pro Ústecký kraj. 

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

1 – První kontakt pro zájemce o inovace, podnikání, partnerství s výzkumnou či firemní sférou či investice 
v Ústeckém kraji.
150 – Až 150 nově vzniklých pracovních míst díky činnosti ICUK za rok 2017
Bezpilotní auta – ICUK je jedním z hlavních iniciátorů a koordinátorů vývojových projektů a testování tzv. 
autonomních řídicích systémů v regionu
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Růžový palouček 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 27337871

+420 777 616 629

svoboda@xdent.cz

www.xdent.cz

JAN SVOBODA 

INFINITY 
ENERGY, s.r.o.

Jan SVOBODA
Jiří DUŠEK 

Rychle rostoucí inovativní ústecká firma Infinity Energy, 
s.r.o., která se soustředí na digitalizaci zubních ordinací 
a laboratoří. Založili ji Jiří Dušek a Jan Svoboda v roce 
2009 a aktuálně obhospodařuje až 25 % trhu zubních 
lékařů v České republice. Prvotním produktem byla služ-
ba pro zubaře, která umožňovala objednávání pacientů 
a zasílání notifikací pomocí SMS. Následně v roce 2014 

firma vytvořila a uvedla na trh online stomatologický 
software XDENT, díky kterému mají zubaři svou ordina-
ci neustále pod kontrolou. Zatím posledním krokem je 
pak nově vytvořený digitální koncept, tzv. Dental digital 
concept, který je unikátním propojením stomatologic-
kého softwaru XDENT, laboratorního softwaru LABINO 
a klientské zóny IKLIENT.

Firma se zaměřuje primárně na vývoj a následný 
prodej online softwaru pro zubní ordinace XDENT. 
Vedle toho vyvinula a prodává software pro zubní 
laboratoře LABINO a klientskou zónu IKLIENT a také 
aplikaci pro biometrické podpisy elektronických 
formulářů. Infinity Energy s.r.o. rozšířila spolupráci 
i na vysoké školy. Výuka předmětu k vedení vlastní 
praxe probíhá na Univerzitě Karlově v Praze, mezi 
další spolupracující univerzity patří například Ma-
sarykova univerzita v Brně či Univerzita Palackého 
v Olomouci. 

Do budoucna chce firma pokračovat v udržení top po-
zice v oblasti stomatologického softwaru a v inovaci 
jeho funkcí. Nadále bude také pokračovat spolupráce 
s univerzitami v Praze, Brně i Olomouci. 

Se softwarem XDENT a platformou digitálního koncep-
tu má firma v úmyslu vstoupit na zahraniční trh. V plánu 
je ale nejdříve uvedení dalších produktů do českého 
prostředí. Obdobu stomatologického softwaru bude 
možné rozšířit také na další vybrané zdravotnické obo-
ry, například gynekologii, oční ordinace, veterináře, ale 
také služby beauty a spa.

25 % trhu – v současné době software XDENT obhospodařuje čtvrtinu trhu zubních lékařů a klinik
100 % nárůst – každoročně roste počet uživatelů přibližně o 100 % 
2500 – tolik lékařů na celkem 500 klinikách využívá software XDENT

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE
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Na Luhách 3420/12
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 62245091

+420 608 326 712

jan@jutta.cz

www.emspoma.cz

JAN KRAUS

JUTTA, s.r.o.

Společnost JUTTA s. r. o. je českou rodinnou firmou vy-
rábějící od roku 1997 profesionální masážní prostředky. 
V roce 1997 firma odkoupila tajné receptury od spo-
lečnosti TECHNIASPORT a pokračuje tak v již zavedené 
tradici výroby, která sahá až do roku 1965. Firma působí 

především v České republice a na Slovensku, ale řadu 
let exportuje i do zahraničí. Její výrobky je možné najít 
ve více než 10 zemích světa, mezi něž patří Rusko, Ma-
ďarsko, Švýcarsko, Belgie, Německo, Rakousko, Čína či 
Slovinsko. Firma zaměstnává 15 lidí.

Firma neustále pracuje na vývoji a vylepšování 
receptur tak, aby se co nejvíce přiblížily potře-
bám a měnícímu se životnímu stylu zákazníků.  
Ve spolupráci s UJEP a dalším vývojářem firma  
například testuje a vyvíjí nové produkty, kdy po-
suzuje vliv masážní emulze na kinetiku laktátové 
křivky po zatížení vytrvalostního typu. Snahou je 
zvýšit účinnost regenerace a navrhnout správné 
složení emulze.

Mezi dosavadní výsledky vývoje a inovací patří aplika-
ce nových konzervačních látek, kterými se docílilo pro-
dloužení expirační doby a větší stability při zátěžových 
testech výrobků. Díky inovacím se také zvětšila účinnost 

výrobků, což prokázala i diplomová práce vytvořená ve 
spolupráci s UJEP a jejími testy.

K dalším výsledkům patří například použití přírodní látky 
kapsaicin pro jeho prokázané tlumení bolesti. Tato lát-
ka je obsažena v chilli papričkách a je zodpovědná za 
jejich pálivou chuť. To pomáhá zejména u chronických 
bolestí. Poznatky by v budoucnu mohly přispět k vývoji 
účinnějších a cílenějších léků pro léčbu bolesti.

Do budoucna se chce firma zaměřit na snížení ekono-
mických nákladů včetně energií, prohloubení obchod-
ní spolupráce s čínským partnerem a rozšíření výroby 
pro licencované produkty světové značky HEAD. 

1965 – Tradice výroby masážních prostředků sahá až do roku 1965. 
Více než 10 – Výrobky firma vyváží do více než 10 zemí světa.
38 % – Je celkový podíl exportu na tržbách, které dosahují 12 mil. Kč ročně.
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Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí nad Labem
IČO: 25488627

+420 477 112 871

martin.sames@kzcr.eu

www.kzcr.eu

prof. MUDr. MARTIN SAMEŠ, CSc.

KRAJSKÁ 
ZDRAVOTNÍ, a.s. 

Ing. Petr FIALA
generální ředitel 

Krajská zdravotní, a.s., vznikla v roce 2007 spojením pěti 
nemocnic do jednoho celku. S ohledem na geografic-
ké rozmístění v regionu tvoří nemocnice v Děčíně, Ústí 
nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově páteřní osu 
zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. Společ-
nost je jedním z největších poskytovatelů zdravotních 
služeb v ČR a s téměř 7 tisíci zaměstnanci jedním z nej-

větších zaměstnavatelů v kraji. Poskytuje zdravotní péči, 
odpovídající nejmodernějším trendům v medicíně. Vě-
nuje se také vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti. 
Největší nemocnicí Krajské zdravotní, a.s., je Masarykova 
nemocnice v Ústí nad Labem. Ta patří mezi nejvýznam-
nější a největší v ČR a v řadě oborů se minimálně vyrov-
ná špičkovým evropským pracovištím. 

Ve vědeckovýzkumné oblasti se Krajská zdravotní, a.s., 
zaměřuje především na neurovědy, robotickou chirur-
gii a kardiologii. V těchto odvětvích dosahuje dlouho-
době nejlepších výsledků zejména v neurochirurgii, 
zobrazovacích metodách, intervenčních metodách 
kardiologie a radiologie a nově v robotické operativě 
v řadě oborů. Zároveň však dosahuje excelentních vý-
sledků například i v očním lékařství, ORL, maxilofaciální 
chirurgii, genetice, protetice, urologii nebo patologii. 
Podílí se na velkém množství klinických studií a realizuje 
vědeckovýzkumné granty, převážně v oboru aplikova-
ného výzkumu.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, která je nej-
větší nemocnicí v rámci Krajské zdravotní, a.s., spolupra-
cuje s nejlepšími světovými pracovišti nejen z Evropy 
a USA, ale i z Japonska a dalších asijských zemí. S Ústa-
vem experimentální medicíny Akademie věd České 
republiky vytvořila společné pracoviště „Neuroregene-
race a biomedicínského výzkumu“. Společně s Fakultou 
zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem založila 
Masarykova nemocnice také několik společných klinik, 
kde se uskutečňuje pedagogický, výzkumný, vývojový 
i inovační proces a léčebně preventivní péče.

Údaje k 31. 12. 2017:
6,7 mld. Kč – je roční obrat Krajské zdravotní, a.s.
941 – je počet lékařů, kteří v nemocnicích společnosti pracují
3238 – je počet lůžek ve všech nemocnicích, z čehož téměř 1300 je v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
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Předlická 460/22 
400 01 Ústi nad Labem
IČO: 27102262

+420 474 720 005

projekty@materialise.cz

www.materialise.com

Ing. PETER NEUPAUER, MBA

MATERIALISE s.r.o.

Mezinárodní společnost Materialise se sídlem v belgic-
ké Louvani byla založena roku 1990. V současné době 
má pobočky po celém světě, od roku 2003 rovněž  
v  České republice. Společnost Materialise se od svého 
založení snaží nalézt nová využití mimořádného po-
tenciálu 3D tisku. Poskytuje řadu softwarových řešení, 
konstruktérských a 3D tiskových služeb, které společně 
tvoří páteř celého odvětví. Společnost Materialise má 
jedny z největších kapacit pro rychlé prototypování 3D 

modelů v Evropě. Poskytuje také odborné poradenství, 
v rámci kterého klienti získávají inspiraci k novým řeše-
ním a využití 3D tisku.

Základem pro všechny oblasti působení firmy je certi-
fikovaná výroba, která dodržuje nejpřísnější produkční 
kritéria. Výrobní projekty společnosti probíhají podle 
stanovených postupů, čímž je zajištěno, že každý jed-
notlivý díl splňuje požadavky klientů.

Materialise díky dlouholetým zkušenostem na trhu 
může nabídnout firmám a organizacím v odvětví zdra-
votnictví, automobilového a leteckého průmyslu, umě-

ní a designu a spotřebitelského zboží inovativní řešení 
pro 3D tisk. 

– zakázková výroba prototypů a malých sérií
– odborné poradenství v oblasti aditivní výroby
– dodavatel softwarových řešení pro 3D tisk
– spolupráce při hledání inovativních postupů v oblasti 3D tiskových technologií
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Na Urbance 632
413 13 Roudnice nad Labem
IČO: 46708766

+420 416 823 212

meva@meva.cz

www.meva.eu

Ing. VLADIMÍR CHUDOBA

MEVA a.s. 

Společnost MEVA a.s. byla založena již v roce 1898. Spe-
cializuje se na kovodělné zboží, jako jsou nádobí, sudy, 
lisované zboží, lihové vařiče a další kovodělné výrobky. 
Zaměřuje se na návrhy, vývoj a inovace propan-buta-

nových hořáků, spotřebičů, vařičů, sběrných i odpad-
ních nádob a dýchacích přístrojů. Zaměstnává 320 lidí, 
z nichž 20 pracuje ve výzkumu a vývoji.

Firma má dlouholeté zkušenosti s vývojem a inovace-
mi. Již v roce 1966 například začala vyvíjet a následně 
vyrábět propan-butanové spotřebiče.

Ve spolupráci se švédskou firmou INTERSPIRO vyvinu-
la nový typ dýchacího přístroje, který byl v roce 1993 
úspěšně uveden na trh. Dalšími výsledky spolupráce 
bylo zkonstruování nových ergonomických plastových 
nosičů dýchacího přístroje. 

Při navrhování nádob na odpad se firma zaměřuje pře-
devším na vývoj podzemních a polopodzemních kon-
tejnerů pro sběr komunálního i separovaného odpadu. 

Vyvíjí také nádoby na sběr nebezpečného odpadu 
a nádoby určené pro systémy zpětného sběru.

Firma při vývoji spolupracuje například se Strojírenským 
zkušebním ústavem Brno, ČVUT Praha, Ústavem prů-
myslového designu, VUT Brno a dalšími. 

Do budoucna chce svůj vývoj zaměřit na: 
– odvětví propan-butanových spotřebičů
– obor dýchací techniky
– oblast přepravních kovových palet 
– obor lisovaných a kovotlačených výrobků.

20/320 – je podíl zaměstnanců ve výzkumu a vývoji na celkovém počtu pracovníků firmy. 
1898 – je rok založení firmy, která v té době začala vyrábět tzv. kovodělné zboží, jako sudy, nádobí či vařiče.
Propan-butan – v roce 1966 firma zahájila vývoj a následně výrobu propan-butanových spotřebičů.
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Podkrušnohorská 271
436 03 Litvínov
IČO: 27381277

+420 777 607 706

marcelamun@seznam.cz

www.nanovia.cz

Ing. MARCELA MUNZAROVÁ

NANOVIA s.r.o.

Nanovia s.r.o. zahájila v roce 2013 výrobu a prodej nano-
vlákenných textilních laminátů. Plnou kapacitou výroby 
s veškerými potřebnými technologiemi pak disponuje 
od roku 2015. Firma se může pochlubit největší kapaci-
tou pro průmyslovou výrobu nanovlákenných materiá-
lů v Evropě. Disponuje také unikátním know-how v sou-
vislosti s průmyslovou výrobou nanovláken z polymerů 
PA6, PVDF a dalších polymerů a know-how potřebným 
k designování a výrobě laminátů. 

Pod vlastními obchodními značkami Nanovia AntiAller-
gy a Nanovia Face mask vyrábí bariérové textilie. Na-
novia Clean Air je pak značka pro filtrační materiály. Ve 
spojení s dalšími technologiemi firma prakticky využívá 
nanotechnologie pro výrobu materiálů určených pro 
rozvinuté průmyslové obory s vysokými technickými 
požadavky na konečné výrobky; jde například o filtrační 
materiály, zdravotnické prostředky nebo bytové textilie.

Od roku 2010 firma vyvíjí nanovlákenné textilní lami-
náty, které patří do kategorie hi-tech materiálů. Za-
měřuje se na vývoj materiálů obsahujících nanovlák-
na, ale také na vývoj technologie výroby nanovláken 
z různých polymerů a vývoj laminátů s nanovlákny. 
Z materiálů, které firma vyvinula, se na trhu uplatnily 

bariérové textilie, což jsou třívrstvé nebo vícevrstvé 
textilní lamináty. 

Firma se také zabývá vývojem antibakteriálních nano-
vlákenných materiálů, které budou aplikovány do fil- 
tračních médií různého typu a uplatnění.

NEJ – Firma disponuje největší kapacitou pro průmyslovou výrobu nanovlákenných materiálů v Evropě
95 % – Téměř veškerá produkce firmy směřuje na export do zahraničí
35 mil. Kč – Vývoj, výroba a prodej nanovlákenných výrobků, které zabezpečuje 17 zaměstnanců, ročně přináší 
tržby 35 milionů korun
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Sídlo 
Karla Čapka 1739/6
415 01 Teplice
IČO: 28684699

Provozovna
Velemín 204 
411 31 Velemín

+420 734 600 314

e.rainer@ogb.cz

www.ogb.cz

 Ing. EVŽEN RAINER

OGB, s.r.o. 

Společnost OGB s.r.o. se zabývá zcela novou techno-
logií výroby a opracováním speciálních, inovativních 
výrobků ze skla a jejich aplikacemi. Úzce se specializuje 
na jeden z nejnáročnějších a nejdůležitějších výrobků 
v oboru stavebního skla – vrstvené sklo. Firma navrhuje, 
vyrábí, dodává a instaluje všechny druhy zasklení s pou-
žitím plochého nebo ohýbaného skla. Mezi jejími zákaz-

níky jsou převážně renomované české firmy, které své 
finální výrobky dodávají s vysokou přidanou hodnotou 
na trh v České republice i zahraničí. V roce 2012 firma 
zprovoznila dvě linky na výrobu vrstveného skla meto-
dou vakuových pytlů, které jsou největší svého druhu 
v ČR. Od roku 2008, kdy firma vznikla, se její inovativní 
výrobky objevily v desítkách staveb v ČR i zahraničí.

Firma je od svého založení vedena ideou inovovat, 
vyrábět prototypy, prodávat a poskytovat atypic-
ké a jedinečné produkty a služby, které se na trhu  
vyskytují jen výjimečně. OGB s.r.o. vyvíjí a vyrábí  
především: 
–  speciální stavební skla s inovovanými způsoby  

kotvení 
– vrstvená skla s použitím tekutých krystalů
–  inteligentní stavební skla s použitím kombinace 

tekutých krystalů a kapacitních snímačů
– velkoplošná projekční skla

Při výzkumu a vývoji nových technologií a postupů 
firma spolupracuje například s Univerzitou Jana Evan-
gelisty Purkyně, Fakultou výrobních technologií a ma-
nagementu, nebo společností IKATES, s.r.o. Partnerem 
pro vývoj a aplikaci nových nosných konstrukcí ze skla 
je také České vysoké učení technické Praha.

NEJ – firma provozuje největší linku na výrobu vrstveného skla metodou vakuových pytlů
512 – realizovaných zakázek
Nanotechnologie – Certifikace na výrobu vrstveného skla s tekutými krystaly od firmy GAUZY
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Partyzánská 789/16
430 01 Chomutov
IČO: 48293652

+420 602 127 331

vrana@prvnielektro.cz

www.prvnielektro.cz

Ing. JAN VRÁNA

PE HOLDING, s.r.o.

Společnost PE Holding, s.r.o. je českou výrobně-tech-
nologickou firmou. Zabývá se projektováním a vý-
robou specializovaných elektrotechnických zařízení 
pro těžbu, energetiku, průmysl a obnovitelné zdroje. 
Typickými produkty jsou rozvodny a kiosky s techno-
logickým vybavením, transformátorové stanice, prů-

myslové rozvaděče, odpínače a řídicí systémy. Firma 
má vlastní elektrovýrobu, podpůrnou strojírenskou 
výrobu, projektantskou skupinu, SW specialisty, ale 
i servisní a revizní techniky. Výroba je především za-
kázková, případně malosériová. 

PE Holding, s.r.o. vyvíjí vlastní řešení pro řízení růz-
ných technologií v průmyslu, energetice, těžbě, ale 
také v oblasti obnovitelných zdrojů a čerpacích stanic 
odpadních vod. Zpracovává projektovou i výrobní 
dokumentaci, následně zařízení vyrábí a zprovozňu-
je. Firma vyvíjí nebo se podílí na vývoji komplexních 
řešení napájení a řízení technologických celků. Vzhle-
dem k tomu, že jde výhradně o zakázkovou výrobu, 
týká se vývoj a inovace prakticky každého dodávané-
ho produktu. 

Příkladem opakovaně použitých výsledků vývoje je na-
příklad prototyp rozvodny s požární odolností vnitřního 
zařízení rozvodny v případě požáru po dobu 45 minut. 
Dalším je pak vývoj vlastního rozvaděče se střídačem 
a rozvodny se střídači pro fotovoltaické elektrárny.

V souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů a autonom-
ních systémů se chce firma do budoucna zaměřit na kon-
krétní úpravy a aplikace komplexních řešení energetiky. 
Dále se chce zabývat produktovou podporou při předpo-
kládané postupné robotizaci ve výrobních závodech.  

20 – firma se v oboru elektrotechniky pohybuje již 20 let
Požár není problém – vyvíjené a vyráběné rozvodny dokážou krýt i zvýšené nároky na požární odolnost 
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PIERBURG s.r.o.
K Pierburgu 1
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25488805

+420 475 303 215
+420 475 303 657

+420 475 303 364 
+420 475 303 423

jan.ulicny@cz.rheinmetall.com

jaroslav.riha@cz.rheinmetall.com

www.pierburg.cz

Ing. JAN ULIČNÝ

Ing. JAROSLAV ŘÍHA

Sascha GÜNTHER
jednatel

Dr. Andreas MÜLLER
jednatel

Česká pobočka Pierburg s.r.o. je jedním ze 17 výrob-
ních závodů skupiny Pierburg. Firma funguje v Ústí 
nad Labem od roku 2004 vedle sesterského závodu 
KS Kolbenschmidt CZ v Ústí nad Labem. Je součástí 
Rheinmetall Automotive, jedné ze dvou divizí kon-
cernu Rheinmetall Group, která patří v rámci auto-
mobilového průmyslu mezi přední dodavatele kom-

ponent pro spalovací motory. Hlavní produkty, které 
jsou skupinou Pierburg vyvíjeny a dodávány, jsou 
především ovládací prvky (aktuátory), řídicí jednotky, 
recirkulační systémy výfukových plynů, sekundární 
pumpy vzduchu a výfukové klapky. S obratem přibliž-
ně 6 miliard korun a 430 pracovníky patří k význam-
ným regionálním zaměstnavatelům. 

S prvotními vývojovými aktivitami začala firma v roce 
2011 a týkaly se magnetických ventilů určených 
k ovládání periférií motoru. Zařízení následně vyu-
žívali zákazníci jako Fiat, Renault, Porsche a výrobci 
turbodmychadel, např. Mitsubishi, Honeywell, Bosch 
Mahle Turbo Systems. Tyto aktivity firma rozšířila 
na vývoj produktů pro aplikaci v hybridních poho-
nech. Jedná se o vývoj zcela nového výrobku, který 
doposud není v portfoliu skupiny Pierburg a který 
má do budoucna velký potenciál. V loňském roce  
Pierburg s.r.o. také zahájil sériovou výrobu multi-
funkčního aktuátoru. Vývoj a výzkum byl při zavádění 

tohoto projektu zaměřen na optimalizaci procesu 
svařování plastů laserem.

Ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně 
firma ověřovala i vlastnosti používaných materiálů po-
mocí matematicko-fyzikálních zkoušek, spektrometrie 
a chemických zkoušek.

Vzhledem k rozvoji elektromobility se vývojové aktivity 
firmy zaměřují na termomanagement v osobních au-
tomobilech jako důležitou součást efektivního provozu 
elektromobilů. 

6 miliard Kč – je zhruba roční obrat firmy
Nejen Peugeot, Citroën, Ford, VW jsou našimi zákazníky, naše dodávky pro automobilky směřují i k dalším 
významným světovým značkám jako Audi, Mazda, Volvo, BMW a jiné.
Za dobu činnosti R&D týmu firma na trh uvedla 11 řídicích modulů, další jsou ve fázi implementace do sériové 
výroby
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ROKA 
KOMÍNY s.r.o.
Kpt. Jaroše 
417 12 Proboštov, okres Teplice
IČO: 06360980

+420 417 539 841

raza@roka-teplice.cz

www.roka-kominy.cz

Ing. RADOMÍR RÁŽA

Firma ROKA komíny s.r.o. vznikla v roce 2017 odště-
pením od firmy ROKA Ráža, spol. s r.o., která s vý-
robou komínových systémů začala již v roce 1994. 
Firma se zabývá výrobou a montáží nerezových ko-
mínů, a to jak jednovrstvých, tak i izolovaných tří-

vrstvých. Jejím plánem je expandovat na celý český 
trh. V současné době proto buduje novou výrobní 
a skladovací halu. Část produkce komínových systé-
mů firma dodává i do zahraničí.

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Na základě dlouholetých zkušeností pracuje společ-
nost i na inovacích vlastních strojů sloužících k výro-
bě komínů. Inovace vedou ke zvýšení efektivity stroje 
a optimalizaci výroby.

Jedním z výsledků inovací v praxi je úprava příčníku 
řezacího stroje a následné zlepšení užitných vlastnos-
tí stroje. Díky zvýšené posuvové rychlosti a zrychlení 
příčníku pohybujícího se po šestimetrové délce zá-

kladu stroje v ose X se zkrátily technologické časy při 
řezání plechů, a tím se zvýšila produktivita výroby.  
Tento projekt byl podpořen Inovačním voucherem 
Ústeckého kraje.

Do budoucna se chce v oblasti vývoje a inovací firma 
zaměřit na úpravu strojů přispívající ke zvýšení jejich 
rychlosti a výkonu a také na automatizaci určitých 
typů strojů.

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

1994 – počátky výroby nerezových komínů sahají až do roku 1994, kdy byla založena firma ROKA Ráža, spol. s r.o. 
10 let – je průměrná délka zaměstnání u firmy, ve které pracuje zhruba 40 zaměstnanců.
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SALTEK s.r.o.
Drážďanská 561/85
400 07 Ústí nad Labem
IČO: 62741471

+420 475 655 574

l.tampa@saltek.cz

www.saltek.eu

Ing. LADISLAV TAMPA

Ing. Jiří KUBEŠ
generální ředitel

SALTEK s.r.o. je česká firma, která se více než 20 let 
specializuje na vývoj, výrobu a prodej ochran před 
přepětím a omezovačů napětí. Dodává kompletní 
sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťo-
vých ochran typu 1 až 3 pro sítě do 1000 V a pře-
pěťových ochran pro informatiku, měření a regulaci 
a telekomunikace.

Výrobky firmy SALTEK s.r.o. zajišťují ochranu před atmo-
sférickým i technologickým přepětím, a tím přinášejí bez-
pečnost a bezproblémový chod technologií, strojů a spo-
třebičů v průmyslu, dopravě, telekomunikacích, datových 
centrech, kancelářských budovách i v běžných domácnos-
tech. Export tvoří více než 70 % obratu firmy. Výrobky chrá-
ní různé technologie v mnoha zemích Evropy, Asie i Afriky. 

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Výzkum, vývoj a inovace se týkají impulsního přepětí 
vzniklého úderem blesku, indukcí nebo spínáním zátě-
ží v elektrické síti. Výsledky následně firma aplikuje do 
konstrukce ochran před přepětím pro sítě nízkého na-
pětí, fotovoltaiku a datové/telekomunikační sítě. Další 
část vývoje se týká omezovačů napětí, kdy řeší zejména 
ochranu osob a zařízení před nebezpečným dotyko-
vým napětím v elektrické kolejové trakci. Výsledky vý-
voje se za historii společnosti projevily ve více než 2 000 
výrobcích.

Firma disponuje špičkově vybavenou testovací labo-
ratoří s unikátními přístroji a technologiemi, které pod-
porují rychlý a kvalitní vývojový proces. Výroba je vyba-
vena robotickými pracovišti pro stoprocentní kontrolu 
výrobků.

Vzhledem k dynamickému růstu plánuje firma výstavbu 
nových výrobních a vývojových prostor. Vývoj a inova-
ce se budou zaměřovat na světově se rozvíjející oblasti 
elektrické trakce a datových sítí.

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

2000 – v tolika výrobcích se objevují inovace, za kterými stojí lidé firmy SALTEK s.r.o. 
70 % – je podíl exportu na celkových tržbách společnosti. 
Cena Red Dot® - řada ochran před přepětím s unikátním barevným značením byla oceněna prestižní designérskou 
cenou Red Dot®.
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SPOLCHEMIE 
SPOLEK PRO CHEMICKOU 
A HUTNÍ VÝROBU, a.s. 
Revoluční 1930/86
400 32 Ústí nad Labem 
IČO: 00011789

+420 477 163 115

loubal@spolchemie.cz

www.spolchemie.cz

Ing. TOMÁŠ LOUBAL 

SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., 
je jedním z předních výrobců syntetických pryskyřic 
v Evropě s nepřerušenou tradicí chemické výroby od 
roku 1856. Klíčem k dlouhodobému udržení na čele 
trhu jsou inovace. Všechny produkty širokého portfolia 
na základě epoxidových a alkydových pryskyřic a chlo-
rových specialit jsou vyvíjeny vlastními silami ve třech 
výzkumných centrech. Výrobky nacházejí uplatnění 

v širokém spektru aplikací především na vysoce kon-
kurenčních a náročných trzích západní Evropy, kam 
exportuje 95 % produkce. Důraz při výzkumu, vývoji 
a výrobě klade na využití obnovitelných zdrojů a udr-
žitelnost. SPOLCHEMIE jako první na světě získala me-
zinárodní environmentální certifikát EPD pro „zelenou“ 
epoxidovou pryskyřici. 

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Výroba společnosti SPOLCHEMIE je umístěna v Ústí nad 
Labem. Zde také pracují dvě výzkumná centra (prysky-
řice, anorganika) a Technický servis. V Pardubicích sídlí 
vlastní výzkumný ústav SYNPO, který je prestižním R&D 
pracovištěm s tradicí od roku 1947. Synergie všech vý-
zkumných týmů staví na dlouholeté zkušenosti, spolu-
práci se zákazníkem a orientaci na trendy v oboru. Tech-
nický servis zajišťuje trvalý obousměrný tok informací 
mezi výzkumem a zákazníky.

Při výzkumu a vývoji pryskyřic R&D kooperuje s největší-
mi světovými a sofistikovanými uživateli epoxidů, např. 
EADS, ESA. Jedná se například o využití materiálů na 
bázi epoxidových systémů pro budoucí aplikace s vy- 
užitím nanočástic, pro rostoucí trhy v oblasti kompozitů 
pro větrné elektrárny, transport nebo sportovní potřeby 
z biokompozitů. V oblasti pojiv pro nátěrové hmoty, kde 
je SPOLCHEMIE respektovaným předním evropským 
hráčem, se výzkum orientuje na dlouhodobou udrži-

telnost. Pojiva pro nátěry na bázi epoxidů nebo alkydů 
nabízejí velký budoucí potenciál v oblasti životnosti 
konstrukcí, extrémní ochraně kovů a nekovových sta-
vebních materiálů proti povětrnostním a chemickým 
vlivům, pro průmyslové užití, ale také DIY aplikací s po-
žadavky na co nejvyšší bio kvalitu.

Výzkum a vývoj se maximálně orientuje na dlouhodo-
bou udržitelnost jak v technologiích, tak ve vlastnos-
tech produktů. Epoxidové systémy na bázi certifikova-
né „zelené“ pryskyřice vyráběné z obnovitelných zdrojů 
na vlastní vyvinuté technologii v Ústí nad Labem vý-
znamným způsobem přispívají ke snížení uhlíkové sto-
py. Certifikované environmentální i konvenční epoxidy 
a alkydy jsou v našich R&D centrech implementovány 
do produktů, které nabízejí ekologicky šetrná řešení: 
pevné epoxidy, vysokosušinová, vodou ředitelná a be-
zrozpouštědlová pojiva jsou na špici evropské kvality. 

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

Více než 160 let tradice výroby a inovací
930 zaměstnanců, z toho 150 ve výzkumu a vývoji
Dvě výzkumná centra, vlastní výzkumný ústav, technický servis, více než 30 mezinárodních patentů
Jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu, podpora vzdělání a regionálních projektů
Přináší do regionu inovace, světové technologie a přispívá udržitelnému rozvoji – více než 90 % objemu výroby je 
realizováno na zařízení spuštěném po roce 2000 
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STRIX 
Chomutov, a.s. 
28. října 1081/19
430 01 Chomutov 
IČO: 27274535

+420 777 793 737

marek@strixchomutov.cz

www.strixchomutov.cz

Mgr. ONDŘEJ MAREK

Společnost STRIX Chomutov, a.s. se zabývá pozemním, 
a zejména speciálním stavitelstvím, skalními i důlními 
sanacemi, měřením pohybů skalních masívů, speciál-

ními hloubkovými velkoprůměrovými vrty, injektážemi 
a neexplosivními trhacími pracemi technologií DARDA. 
Poskytuje i kompletní inženýring bezpečnosti práce. 

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Výzkumem a vývojem se firma zabývá od roku 
2009. Týká se především dálkového monitoringu 
fyzikálních veličin, zemito-kamenitých proudů,  

řícení skal a skalních svahů, zemních sesuvů, sanač-
ní a protierozní ochrany a zemních a horninových 
kotevních prvků. 

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

Pomoc – firma zajišťovala skalní bloky nad hasičskou zbrojnicí v Hřensku
1994 – přestože firma vznikla v roce 2005, navazuje na tradici fungování o 11 let delší 
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STROJÍRNA 
LITVÍNOV spol. s r.o.
Na Pavlu 2155 
436 01 Litvínov
IČO: 25405756

+420 603 489 361

info@strl.cz

www.strl.cz

Ing. JAN ŠPATKA, PhD. 

Strojírna Litvínov spol. s r. o. je česká společnost, kte-
rá se od roku 1999 specializuje na konvenční a CNC 
obrábění kovů do 20 tun. Od roku 2001 se zabývá 
vývojem a výrobou axiálních ventilátorů. V roce 
2008 se začala zabývat vývojem, výrobou a insta-
lací aerodynamických tunelů, což je technologie 
pro simulátory volných pádů. Ve světovém měřítku 
se tak firma stala jedním ze tří výrobců této tech-

nologie. Od roku 2010 firma zajišťuje také instalaci 
vlastních projektů na klíč. Ve spolupráci s projekční 
a stavební divizí začala firma od roku 2015 dodávat 
i pivovary s výstavem do 30 hl. Mezi činnosti firmy 
patří také montáže technologických zařízení, strojní 
údržba, renovace strojních dílců, výroba svařenců, 
svařování WIG-TIG, MAG (CO2) a příprava projektové 
a výrobní dokumentace.

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Firma vyvíjí technologii, která by zajistila rov-
noměrné vzdušné proudění ve vertikálním ae-
rodynamickém tunelu tak, aby co nejpřesněji 
simuloval volný pád parašutisty. Vertikální ae-
rodynamický tunel je simulátor volného pádu, 
který generuje svislé proudění vzduchu o rych-
losti volného pádu, a tím napodobuje podmínky 
volného pádu.

Výsledkem vývoje a inovací převedeným do praxe jsou 
všechny typy aerodynamických tunelů, které firma do-
dává na evropský trh.

Do budoucna plánuje firma rozšířit výrobní kapacitu na 
dvojnásobek, oslovit nové investory a stát se lídrem vý-
robců aerodynamických tunelů v Evropě a expandovat 
i mimo Evropu do zemí Afriky a Asie.

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

1 ze 3 – firma je ve světovém měřítku jeden ze tří výrobců aerodynamických tunelů
Německo, Belgie, Španělsko, Švýcarsko – do těchto i dalších zemí firma aerodynamické tunely dodává
5,2 m – je dosud největší průměr letové komory aerodynamického tunelu na světě 
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TOS 
VARNSDORF a.s.
Říční 1774
407 47 Varnsdorf
IČO: 27327850

+420 412 351 163

tkozlok@tosvarnsdorf.cz

www.tosvarnsdorf.cz

Ing. TOMÁŠ KOZLOK

Ing. Jan RÝDL, MBA
generální ředitel

TOS VARNSDORF a.s. je česká firma s výhradně českým 
kapitálem. Je předním světovým výrobcem obráběcích 
strojů. Firma vyvíjí, vyrábí, prodává a zajišťuje servis ob-
ráběcích strojů, které jsou určeny pro opracování ob-
robků od velikosti 1 m3 s finální výrobní přesností dílců 
na úrovni setin milimetru. Jde především o vodorovné 

frézovací a vyvrtávací stroje a obráběcí centra. Sídlo fir-
my je ve Varnsdorfu, ale pobočky má na všech význam-
ných světových trzích, kde má rozprostřenu širokou 
obchodní síť zástupců a prodejců, např. v Rusku, Číně 
nebo USA. Až 80 % produkce firma vyváží, především 
do EU a Ruska.

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Firma se prioritně zabývá zejména vývojem vodorov-
ných vyvrtávaček, multifunkčních obráběcích center 
a technologického příslušenství, které dnes tvoří nedíl-
nou součást obráběcího stroje, neboť zásadně rozšiřuje 
jeho technologické možnosti. TOS VARNSDORF a.s. se 
také zabývá výzkumem a vývojem v oblasti přírodních 
a technických věd i samotného obrábění. Jednotlivé 
projekty výzkumu a vývoje jsou předem promyšle-
né a zapadají do strategie společnosti udržet si pozici 
předního světového výrobce obráběcích strojů.

Mezi vývojové projekty úspěšně zakončené v poslední 
době patří například:

–  vřeteníkové jednotky s průměrem vřetena 110 
a 130 mm

– frézovací hlavy HOIL50 a HUF50
–  stroj WHT110(C) z nové produktové řady strojů 

WHT, kterou firma vyvíjí s využitím vlastních finanč-
ních prostředků. 

Firma plánuje pokračovat ve vývoji nových strojů a je-
jich příslušenství. Projekt „Chytrý stroj“ například umožní 
strojům TOS VARNSDORF a.s. mimo jiné začlenit se do 
komunikační sítě ERP systémů, což zefektivní celý vý-
robní proces obrobku a zákazníkovi přinese mnohem 
vyšší přidanou hodnotu oproti standardnímu stroji. 

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

1903 – firma vznikla již v roce 1903 pod názvem Arno Plauert
80 % na export – firma 80 % své produkce vyváží, především do EU a Ruska
Desítky milionů korun – vynakládá ročně firma na technický rozvoj
Vlastní škola - v roce 2016 otevřela vlastní střední průmyslovou školu, kde vychovává novou generaci techniků
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TRATEC-CS s.r.o.
Brtnická 57, 
407 78 Velký Šenov-Malý Šenov
IČO: 43224806

+420 606 812 482, +420 412 315 422

marekp@tratec.cz

www.tratec.cz

PAVEL MAREK

Firma TRATEC - CS s. r. o. je jedním z předních evrop-
ských výrobců WC technologie a interiérů do kolejo-
vých vozidel. Firma nabízí kompletní designový návrh, 
konstrukční řešení i kompletní výrobu. Vedle interiérů 

kolejových vozidel společnost vyvinula a dodává vlastní 
vakuový WC systém, který integruje v rámci interiéro-
vých řešení do toaletních boxů. Společnost TRATEC-CS 
je vlastníkem několika patentů a průmyslových vzorů. 

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Společnost TRATEC-CS dodává kompletní WC boxy 
a interiéry pro většinu českých a evropských výrob-
ců a provozovatelů kolejové techniky. Jejím cílem  
je zvýšit komfort a zároveň snížit náročnost údržby to-
alet v železničním průmyslu. Zaměřuje se na aplikaci 
patentované technologie vakuového systému WC, 
který je ověřený dlouhodobým vývojem a testováním. 

Společnost vlastní vývojové a inovační oddělení (vý-
voj nových materiálů, výrobků a technologií) a do-
dává kompletní řešení na míru zákazníkům. V rámci 
vlastní konstrukční kanceláře je společnost schop-

na zastřešit celý proces od prvotního designu, přes 
vlastní konstrukční návrh, až k finální výrobě a mon-
táži produktu. Pracuje s nejmodernějšími a ultraleh-
kými materiály, které spolehlivě plní svou funkci i při 
extrémních podmínkách. 

TRATEC-CS disponuje vlastní servisní sítí, která je ve-
lice dobře technicky vybavená a nabízí zákazníkům 
podporu i po montáži produktu. Vakuová technolo-
gie i další produkty splňují nejpřísnější evropské i za-
hraniční normy. 

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

39 % - je podíl exportu na celkových tržbách
Pendolino – firma se jako generální dodavatel dílů podílí na rekonstrukci interiérů české vysokorychlostní jednotky 
řady 680 Pendolino
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UNIVERZITA 
JANA EVANGELISTY PURKYNĚ 
V ÚSTÍ NAD LABEM 
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem
IČO: 44555601

+420 475 286 214

prorektor.veda@ujep.cz

www.ujep.cz

doc. Ing. MARTIN NOVÁK, Ph.D.

doc. RNDr. Martin BALEJ, Ph.D.
rektor

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně je největší uni-
verzitou v Ústeckém kraji. Byla založena v roce 1991. 
V současné době studuje na osmi fakultách 8388 
studentů a působí zde přes 900 pracovníků. UJEP je 
výzkumnou organizací, která představuje špičkové 
vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum 
Ústeckého kraje. Zaměřuje se na technické, přírodní, 
humanitní i společenskovědní disciplíny. Cílí také do 
ochrany životního prostředí a zlepšování zdravotního 
stavu obyvatel regionu. V oblasti umění novým způ-
sobem uchopuje tradiční technologie a reaguje na 

dramatický vývoj nových technologií především ve 
vizuální komunikaci.  

Fakulty:
– fakulta sociálně ekonomická (FSE) 
– fakulta umění a designu (FUD) 
– fakulta strojního inženýrství (FSI) 
– fakulta zdravotnických studií (FZS) 
– fakulta životního prostředí (FŽP) 
– filozofická fakulta (FF) 
– pedagogická fakulta (PF) 

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Na univerzitě se vyprofilovaly hlavní výzkumné týmy 
sdružující se v rámci mezifakultní spolupráce na téma-
tech vědy a výzkumu. Hlavní směry výzkumu a vývoje 
nesou názvy MATEQ a SMART a pokrývají témata výzku-

mu a inovací, která směřují do technicko-přírodověd-
ných oblastí a odrážejí specifické humanitní, sociálně-
-ekonomické i zdravotnické aspekty regionu.   

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

1991/8 – UJEP byla založena v roce 1991 a v současné době má 8 fakult
8388/900 – Studuje zde 8 388 studentů a působí více než 900 pracovníků
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zkum či pro vytvoření referenčních laboratoří a umož-
ňuje využití celého spektra nejmodernějších přístrojů 
a zařízení pro destruktivní a nedestruktivní testování 
materiálů.

SMART – řeší několik projektů, které se soustředí na vě-
decko-výzkumné aktivity v oblasti SMART (Smart City – 
Smart Region – Smart Community). Na první místo staví 
spokojenost, participaci a kvalitu života občanů, nikoli 
pouze IT řešení. Hlavními tematickými oblastmi činnosti 
týmu SMART jsou níže uvedené okruhy:

– Smart veřejná správa v obcích a regionech, 
–  Smart veřejné služby a infrastruktura v obcích a regi-

onech, 
– Smart životní prostředí,
– Smart people. 

Tým SMART UJEP se může opřít o vědecko-výzkumnou 
infrastrukturu UJEP mimo jiné v podobě stacionární 
a mobilní behaviorální laboratoře doplněné o další neu-
rotechnologie, eye-tracking a biofeedbackové přístroje 

a laboratoře SMART veřejné správy využívající zařízení 
technologie i-beacon. V této komplexnosti se jedná 
o jedinečné vědecko-výzkumné pracoviště nejen na 
úrovni České republiky, ale v celé Evropě.

Společenské aspekty přírodních rizik
Mezioborový tým UJEP se soustavně věnuje spole-
čenským aspektům zmírňování rizik plynoucích z ne-
bezpečných hydrometeorologických či geomorfo-
logických jevů. Zaměřuje se zejména na rekonstrukci 
historických přírodních nebezpečí pomocí dokumen-
tárních dat, na tvorbu metod hodnocení zranitelnosti 
území jednotlivými nebezpečnými jevy a na výzkum 
role různých aktérů (veřejnost, experti, představitelé 
místní samosprávy apod.).

Design a umění pro inovace a aplikační sféru
Specifickým pracovištěm UJEP je fakulta umění a desig-
nu, která kooperuje s celou řadou výrobních podniků 
a firem v oblasti průmyslového designu a navrhování 
způsobu komunikačních strategií jednotlivých produk-
tů (AGC FlatGlass Czech a. s., Český porcelán a. s., a dále 
firmy jako Preciosa, Moser, Fiat a další). 

MATEQ – se zaměřuje na nové materiály a progresivní 
technologie využitelné v ochraně životního prostředí 
a biomedicínských aplikacích. Využívá současné know-
-how excelentních mezifakultních týmů v následují-
cích oblastech: 

–  vývoj chemických senzorů a biosenzorů pro detekci 
polutantů v prostředí, 

–  vývoj nanomateriálů pro záchyt a degradaci po-
lutantů a inovativní sanační postupy,

–  vývoj nanostrukturovaných materiálů pro nové lé-
kové formy, nanovlákenné materiály pro krytí ran 
a tkáňové inženýrství,

–  vývoj unikátních technologií a postupů úprav pro 
zvýšení odolnosti povrchů a životnosti materiálů 
pro strojírenství,

–  biomedicínské aplikace a postupy pro zlepšení kva-
lity života, 

–  ekonomické a environmentálním aspekty techno-
logických procesů v průmyslu,

– spolupráce technických oborů a designu.

Významnou laboratoří je Centrum pro výzkum toxic-
kých látek v životním prostředí CADORAN (Centre for 
Advanced Organic Analyses) založené v roce 2015 jako 
společné pracoviště UJEP a Zdravotního ústavu se síd-
lem v Ústí nad Labem.

Excelentním výzkumným projektem je UniQSurf - 
Centrum biopovrchů a hybridních funkčních mate-
riálů. Ten je zaměřen na předaplikační výzkum a vývoj 
funkčních povrchů a hybridních materiálů pro aplika-
ce v biomedicíně, bioanalytických metodách, katalýze 
a sorpčních procesech. Zabývá se vývojem mikrozaříze-
ní pro testování léčiv na 3D buněčných kulturách, vývo-
jem bioadhezivních a antiadhezivních povrchů a nový-
mi hybridními materiály pro organokatalýzu, separační 
procesy a sekvestraci plynů.

Vědeckotechnický park při Fakultě strojního inženýr-
ství UJEP
Významnou úlohou parku je podpora firem, kterým po-
skytuje technické i odborné zázemí pro jejich vlastní vý-
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UNIPETROL VÝZKUMNĚ 
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, a.s.

+420 736 508 526

+420 736 506 156

+420 736 506 291josef.simek@unicre.cz

jiri.hajek@unicre.cz

 jaromir.lederer@unicre.czwww.unicre.cz

Ing. JOSEF ŠIMEK, Ph.D.

Ing. JIŘÍ HÁJEK, MBA

doc. Ing. JAROMÍR LEDERER, CSc.
Ing. František SVOBODA
generální ředitel

Sídlo 
Revoluční 1521/84 
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 62243136

Pracoviště Litvínov
Areál Chempark 
Záluží 1 
436 70 Litvínov

UniCRE je moderní výzkumné centrum se špičkový-
mi laboratorními přístroji a erudovanými výzkumnými 
pracovníky. Cílem centra je přispět k lepšímu přeno-
su výsledků výzkumu do praxe a tím podpořit rozvoj 
průmyslu. Klíčovým vybavením UniCRE jsou experi-
mentální jednotky, které umožňují testovat rafinérské 
a petrochemické procesy, katalyzátory a další procesní 

suroviny za reálných reakčních podmínek a s reálnými 
surovinami. Centrum je hostitelem výzkumné infra-
struktury CATPRO zaměřené na katalyzátory, kterou 
v rámci projektu finančně podpořilo Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy z prostředků účelové pod-
pory velkých infrastruktur. Díky tomu ji mohou zdarma 
využít i výzkumníci z jiných organizací v ČR i zahraničí.

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

UniCRE svou vědecko-výzkumnou činnost orientuje na 
rozvoj chemické technologie pro zpracování fosilních 
i obnovitelných uhlíkových surovin na pokročilá paliva, 
důležité meziprodukty a chemikálie. Dalším směrem 
výzkumu jsou pokročilá anorganická pojiva a jejich apli-
kace, zejména geopolymery a nové typy cementů.

Mnoho výsledků výzkumné práce UniCRE již funguje 
v praxi. Příkladem je technologie zpracování geopoly-
merů a metakaolinů, kterou vyvinulo s Českými lupko-
vými závody. Se společností Euro Support Manufactu-
ring Czechia byla vyvinuta technologie výroby různých 
typů katalyzátorů. Společně s firmou Unipetrol RPA 

UniCRE úspěšně ověřilo možnosti zpracování použité-
ho fritovacího oleje na motorovou naftu. Se společností 
Ekomor pak centrum vypracovalo ověřenou technolo-
gii regenerace mořicích lázní.

Mezi důležité aktivity UniCRE patří vzdělávání studentů 
chemie a příbuzných oborů na středních a vysokých 
školách. 

Prioritou do budoucna je především rozšiřování spolu-
práce se zahraničními univerzitami. UniCRE se přitom 
chce i nadále soustředit na své stěžejní oblasti výzkumu. 

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

Dlouhá tradice – Výzkumem průmyslové chemie se UniCRE zabývá již více než 65 let.
Typické výzkumné projekty:
– výzkum výroby a kvality motorových paliv a biopaliv
– pokrokové produkty stavební a spotřební chemie
– technologie výroby ethylenu z obnovitelných surovin
– výzkum a vývoj metod čištění průmyslových odpadních vod
– katalyzátory a produkty Fischer-Tropschovy syntézy
– zhodnocení těžkých ropných podílů
– chemické využití odpadů
3D tisk – Specialitou je spolupráce s umělci, pro něž UniCRE vyvinulo například tvarovatelný geopolymerní materiál 
pro 3D tisk.
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VÝZKUMNÁ 
INFRASTRUKTURA RINGEN 
(VI RINGEN)

+420 725 095 137

antonin.tym@natur.cuni.cz

www.rin-gen.cz

Mgr. ANTONÍN TYM, Ph.D.

prof. RNDr. Tomáš FISCHER, PhD.
ředitel

Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Karlovy 
Albertov 6, 128 43 Praha 2
IČO: 00216208

VI RINGEN: 
Na Vinici 
412 01 Litoměřice

RINGEN je nová výzkumná infrastruktura, zařazená do 
Cestovní mapy ČR velkých výzkumných infrastruktur. 
Vzniká v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů 
v Litoměřicích, kde již existuje geotermální testovací 
vrt hluboký 2,1 km. Hlavní náplní je podpora výzkumu 
a poskytování služeb a expertíz v oboru využívání hlu-
binné i mělké geotermální energie a v dalších souvise-
jících oblastech, jako jsou podzemní stavby nebo těžba 
uhlovodíků. RINGEN je koncipována jako jeden z uzlo-
vých bodů evropské sítě geotermálních testovacích lo-

kalit. Bude umožňovat ověřování nových vrtných tech-
nologií, technologií stimulace propustnosti hornin pro 
tvorbu podzemních geotermálních výměníků nebo 
technologií pro seismické monitorování, které jsou ne-
zbytnou podmínku efektivnější a rutinní těžby široce 
se vyskytující hlubinné geotermální energie. RINGEN 
bude poskytovat služby veřejným i soukromým vyso-
kým školám, výzkumným institucím a firmám. Tvoří ho 
tým zhruba 50 výzkumných a odborných pracovníků.

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

VI RINGEN se bude primárně zabývat podporou vyu-
žívání geotermální energie v ČR v kontextu celosvěto-
vého vývoje v této oblasti. Hlavním cílem je přispět ke 
snížení investičních a provozních rizik spojených s jímá-
ním zemského tepla a umožnit jeho masivní a bezpeč-
né využívání v různých geologických podmínkách. Dů-
ležitou součástí je rovněž pilotní ověřování technologií 
pro přenos tepla na zemském povrchu prostřednictvím 
tepelných výměníků pro výrobu tepla a turbín umož-
ňujících výrobu elektřiny, na kterých budou odborníci 
RINGENu spolupracovat s průmyslovými subjekty.

Cílem výzkumné infrastruktury je také navázat na stáva-
jící mezinárodní interdisciplinární výzkum v oblasti vyu-
žívání hlubinné geotermální energie (GTE) technologií 
EGS/HDR a vytvořit podmínky pro testování nových 
a ověření stávajících metod realizace EGS/HDR systémů 
v podmínkách metamorfovaných hornin. To přispě-
je k úspěšnému využívání této inovativní technologie 
v globálním měřítku.

Plnohodnotnou činnost zahájí RINGEN koncem roku 
2019.

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

1 – RINGEN bude první výzkumné centrum pro využití geotermální energie v ČR
50 – tolik výzkumných a odborných pracovníků v současné době působí ve VI RINGEN
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VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 
TECHNICKÁ UNIVERZITA 
OSTRAVA
Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 
Institut kombinovaného studia Most
tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most
IČO: 61989100

+420 597 324 366

vladimir.slivka@vsb.cz

www.vsb.cz

prof. Ing. VLADIMÍR SLIVKA, CSc., dr.h.c.

prof. RNDr. Václav SNÁŠEL, CSc.
rektor

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má 
více než 165 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti 
poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studi-
um na 7 fakultách v prezenční i kombinované formě. 
V současné době studuje na VŠB-TUO přes 13 000 stu-
dentů. Součástí univerzity je IT4I Innovations, národní 
superpočítačové centrum. V Mostě pak působí Institut 

kombinovaného studia, který poskytuje vzdělávání ve 
čtyřech studijních programech: 
– Nerostné suroviny
– Geologické inženýrství
– Hornictví
– Geodézie a kartografie

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Na VŠB-TUO je řešena celá řada projektů ve spolupráci 
s domácími i zahraničními univerzitami, výzkumnými 
organizacemi, malými a středními podniky i průmys-
lovými partnery. Univerzita se orientuje na šest oblastí 
výzkumu:
– Suroviny, energetika a ekologie 
– Informační technologie 
– Nové materiály, konstrukce a technologie 
– Bezpečnostní výzkum 
– Konkurenceschopné strojírenství 
–  Řízení, rozhodování a modelování ekonomických 

a finančních procesů. 

Mezi konkrétní výstupy výzkumu a vývoje univerzity pa-
tří například metoda, která umožňuje sledovat velikosti 
působících tahových sil v nosných lanech kabin výta-
hu. Tým vědců také dokázal spočítat podíly cestujících 
v hromadné dopravě z lokalizačních a provozních úda-
jů mobilních sítí. 

Do budoucna se chce univerzita zapojit do trendu di-
gitalizace a s ní související automatizace výroby a změn 
na trhu práce. Nadále chce posílit spolupráci s aplikační 
sférou a průmyslem, zapojuje se například do přípravy 
projektů v Horizont 2020. 

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

Práce? Bez problému! – Absolventi VŠB-TUO nacházejí snadno zaměstnání v oboru za nadprůměrné platy.
IoT síť – V roce 2017 pokryla většinu Ostravy unikátní síť internetu věcí, která umožňuje ověřování nových aplikací 
v oblasti IoT. Původně přitom šlo o síť pro kampus v Porubě. 
Více žen – Univerzita má zájem na větším zapojení žen do vědy a výzkumu. 
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VYSOKÁ ŠKOLA 
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, a.s.

+420 210 088 859 +420 476 707 722

mojmir.helisek@vsfs.cz josef.svec@vsfs.cz

www.vsfs.cz

prof. Ing. MOJMÍR HELÍSEK, CSc. Ing. JOSEF ŠVEC

Bohuslava ŠENKÝŘOVÁ
předsedkyně představenstva  
a rektorka

Sídlo 
Estonská 500
101 00 Praha 10
IČO: 04274644

Pobočka
Studijní středisko Most, 
Pionýrů 2806
434 01 Most

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) poskytuje ba-
kalářské, magisterské a doktorské stupně vzdělání. 
Student si může vybrat prezenční nebo kombino-
vanou formu studia. Zajímavostí je, že jedna čtvr-
tina studentů přichází ze zahraničí. Univerzita také 
podporuje zahraniční výměnné pobyty a posiluje 
jazykové kompetence. Novou oblastí, na kterou se 
zaměřuje, jsou bezpečnostní studia a kriminalistika.

Studijní středisko VŠFS v Mostě začalo s výukou 
v roce 2001. Jeho součástí je i kabinet regionalistiky 
a informačního střediska Europe Direct. Zajímavou 
novinkou je otevření Laboratoře neurotechnologií, 
která se v rámci specifického výzkumu zabývá pro-
blematikou měření biologické zpětné vazby a neu-
romarketingem.

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

VŠFS má dlouholeté zkušenosti s řešením výzkumných 
projektů v základním i aplikovaném výzkumu financo-
vaných z veřejných i neveřejných zdrojů. Každoročně 
pořádá několik mezinárodních vědeckých konferen-
cí pokrývajících oblasti jejího výzkumného portfolia. 
V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu je uni-
verzita zapojena v přípravách projektů, které koordinují 
např. University of Santiago de Compostela, University 
of Almeria nebo University of Wroclaw. Samotnou vý-
zkumnou činnost rozvíjí v návaznosti na vlastní akredi-
tované vzdělávací programy. Jde především o: 
–  základní výzkum v ekonomii, financích, evropské in-

tegraci, sociologii a dalších oborech

–  aplikovaný výzkum v měření biologické zpětné vaz-
by a neuromarketingu, hospodářské kriminalitě, fo-
renzních disciplínách a aplikované informatice

–  smluvní výzkum v měření biologické zpětné vazby 
a neuromarketingu, aplikované informatice, sociál-
ních systémech apod.

Od roku 2007 univerzita vydává recenzovaný vědecký 
časopis ACTA VŠFS - Ekonomické studie a analýzy, který 
zveřejňuje výsledky vědecko-výzkumné práce v ekono-
mických oborech. Od září 2016 vydává také recenzova-
ný vědecký časopis FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINA-
LISTIKA. 

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

16 let – trvá tradice Vysoké školy finanční a správní
16 tisíc – je počet absolventů, kteří úspěšně ukončili studium
Neurotechnologie – nově univerzita v Mostě otevřela laboratoře zaměřené na neurotechnologie
200 000 Kč pro nadané – každé dva roky vyhlašuje univerzita soutěž pro mladé ekonomy do 35 let o Cenu prof.  
F. Vencovského s dotací 200 000 korun.
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UNIVERZITNÍ CENTRUM 
VŠCHT PRAHA - UNIPETROL
Areál Chempark
Záluží 1, 436 70 Litvínov
IČO: 60461373

 +420 733 690 897

zdenka.peleskova@vscht.cz

studuj-v-litvinove.vscht.cz

Ing. ZDEŇKA PELEŠKOVÁ

prof. Ing. Zdeněk BĚLOHLAV, CSc.
prorektor pro pedagogiku 

Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol za-
ložily tři instituce: VŠCHT v Praze, Výzkumný ústav 
anorganické chemie, a. s., a Unipetrol, a. s. Začalo 
fungovat s letním semestrem 2014/2015 v Chem-
parku v Záluží. VŠCHT Praha a Výzkumný ústav 
zajišťují vědecko-výzkumné aktivity, vzdělávání 
a praktickou výuku studentů. Unipetrol, a.s. spo-
lupracuje při výběru a zadávání výzkumných úko-

lů a témat a poskytuje finanční podporu vědecké 
činnosti studentů.

Univerzitní centrum nabízí unikátní propojení kvalitní-
ho vysokoškolského bakalářského, navazujícího magi-
sterského a doktorského studia s projekty, úkoly a výz-
vami výrobních provozů rafinérsko-petrochemického 
komplexu. 

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

VŠCHT Praha je výzkumnou technickou vysokou ško-
lou se zaměřením na široké spektrum oborů. Tradič-
ně patří k předním českým výzkumným pracovištím 
s intenzivní spoluprací s průmyslovou praxí. Má dlou-
holeté zkušenosti se základním a aplikovaným výzku-
mem i experimentálním vývojem. Nabízí partnerům 

a firmám spolupráci na řešení úkolů v oblasti vědy, 
výzkumu a inovací, a to v chemických, chemicko-tech-
nologických, biochemických, biotechnologických, 
materiálových, potravinářských, environmentálních 
a chemicko-inženýrských oborech.

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

1 – Univerzitní centrum sídlí v Chemparku v Záluží, a jde tak zřejmě o první sídlo české univerzity v průmyslovém 
areálu.
2004 – pobočka VŠCHT Praha funguje v Mostě již od roku 2004.
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+420 728 756 864

schmidt@vuhu.cz

www.vuhu.cz

Ing. PAVEL SCHMIDT

VÝZKUMNÝ ÚSTAV 
PRO HNĚDÉ UHLÍ a.s. 
tř. Budovatelů 2830/3
434 01 Most
IČO: 44569181

Ing. Petr SVOBODA, CSc.
ředitel

Společnost Výzkumný ústav hnědého uhlí, a. s. se za-
měřuje na servisní činnosti a výzkum spojený s povr-
chovým dobýváním nerostů, ochranou a tvorbou ži-
votního prostředí, úpravou a využitím uhlí a produktů 
spalování a odsíření. Řeší především projekty spojené 

s hydrogeologií, geotechnikou, technickou diagnos-
tikou a technologickými procesy. Svými aktivitami se 
snaží co nejvíce chránit životní prostředí hlavně v Ús-
teckém kraji. Společnost má unikátní know-how a zku-
šenosti a disponuje kvalifikovanými odborníky.

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

VÚHU se podílí na řadě výzkumných a vývojových pro-
jektů. Zpracovává například studie, návrhy, projekty a také 
realizuje investiční technologické akce týkající se sana-
cí a rekultivací na územích postižených důlní aktivitou. 
V oborech, kterými se zabývá, vlastní řadu patentů, užit-
ných vzorů a ochranných známek. Na výzkumu, vývoji 
a inovacích spolupracuje s mnoha partnery, mezi které 
patří nejen vysoké školy, jako např. VŠCHT, VŠB-TU, Univer-
zita Karlova nebo UJEP, ale také ústavy Akademie věd ČR 
i řada domácích soukromých a zahraničních subjektů.  

Díky dlouholetým zkušenostem a spolupráci na projek-
tech s mnoha subjekty ze soukromé i neziskové sféry 
dokáže VÚHU zajistit širokou škálu služeb například 
v oborech geotechniky a hydrogeologie. Řeší mimo 
jiné také problematiku stability svahů nebo rekultivací. 
Disponuje akreditovanou zkušební laboratoří. 

Společnost se podílela na řadě výzkumných projektů, 
zaměřených např. na predikci vzniku záparů a násled-
ného samovznícení paliv, mapování ložisek bentonitů 
a zeolitových jílovců nebo na vývoj pokročilé technolo-
gie pro výrobu tepla a energií. 
Pro společné projekty VÚHU poskytuje:
– geologické práce a projektovou činnost
– výzkum, poradenství, konstrukční práce
–  výzkum a vývoj technologických procesů a dia-

gnostiku
– hydrologické průzkumy a monitoring
–  akreditovanou zkušební laboratoř
–   vývoj a instalací technologií pro redukci emisí TZL 

při těžbě paliv a nerostů 
–  letecké práce s využitím bezpilotních prostředků – 

mapování a sledování stability svahů.

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

1953 – založení organizace v Mostě
ISO 9001 – v roce 2002 získal ústav certifikaci dle ISO 9001
2000 – vznik Ekologického centra Most pro Krušnohoří jako součásti VÚHU
2008 – Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ na seznamu časopisů uznávaných pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu 
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VÝZKUMNÝ ÚSTAV 
ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. 

+420 702 087 772

honzik@eto.vurv.cz

www.vurv.cz,  www.eto.vurv.cz

Ing. ROMAN HONZÍK 

Ing. Sergej USŤAK, CSc.
vedoucí pobočky v Chomutově 

Sídlo 
Drnovská 507/73 
161 06 Praha 6 – Ruzyně
IČO: 00027006

Pobočka
Černovická 4987 
430 01 Chomutov

Výzkumný ústav rostlinné výroby vznikl v roce 1951 
a od roku 2007 je veřejnou výzkumnou institucí. Od 
roku 1964 funguje také pobočka v Chomutově. Institut 
se věnuje zkoumání a posuzuje problematiku pěsto-
vání zemědělských rostlin. Zabývá se především rost-
linnou výrobou, agroekologií, genetikou, šlechtěním 

a výživou rostlin, rostlinolékařstvím a ochranou zásob. 
Ústav rozvíjí spolupráci a kooperuje s řadou význam-
ných zahraničních partnerů, spolupracuje i s vysokými 
školami a podílí se na výchově studentů formou před-
nášek, seminářů či vedením kvalifikačních prací.

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

VVI ústavu se zaměřuje především na agrobiotechno-
logie pro produkci, zpracování a víceúčelové využití 
biomasy. Vytváří a ověřuje nové technologie a využití 
tradičních a netradičních plodin. Zabývá se také vypra-
cováním a kontrolou nových výrobků pro zúrodnění 
půd a obnovy krajiny. 

Mezi úspěchy výzkumu patři:
–  vyvinutí nové technologie pro pěstování plodin 

oceněné GRAND PRIX, která je založena na paralel-
ním setí odrůd, výsevků i hloubky setí při zakládání 
porostů zemědělských plodin

–  vznik nové odrůdy pšenice seté jarní Alondra, ječ-
mene ozimého Lancelot nebo pšenice seté ozimé 
Tosca a dalších

–  vývoj nových kapalných hnojiv pro listovou výživu 
obilnin, olejnin a révy vinné

–  nové prostředky na ochranu rostlin 
–  technologie pro pěstování i využití surovin pro zpra-

cování biomasy a odpadů na biopaliva, hnojiva a re-
kultivační substrát.

Pobočka v Chomutově se věnuje zejména pěstování 
technických plodin, zpracování a využití zemědělské 
biomasy a bioodpadů pro produkci biopaliv. Vypraco-
vává také monitoring, kontrolu a hodnocení možných 
zdravotních a ekologických rizik. 

Nově od roku 2018 ve spolupráci se Zooparkem Cho-
mutov a německým partnerem řeší mezinárodní pro-
jekt ENZEDRA, který má za cíl zvýšit rostlinnou rozma-
nitost regionu. 

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

GRAND PRIX – ústav obdržel hlavní cenu za vývoj nové technologie pro pěstování plodin
Udržitelné zemědělství – ústav je řešitelem několika vědeckých projektů pro udržitelné zemědělství
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V V V 
MOST spol. s r.o. 
Topolová 1234
434 01 Most
IČO: 00526355

+420 777 748 205

jochman.jaroslav@vvvmost.cz

www.vvvmost.cz

RNDr. JAROSLAV JOCHMAN

Společnost VVV MOST spol. s r.o. se zabývá výzkumem, vý-
vojem, výrobou, prodejem a servisem v oblasti přepravy 
a zpracování sypkých hmot. Zajišťuje poradenský servis, 
nezávislé odborné zkoušky a kontroly stavu opotřebení 
dopravních pásů i dopravníků. Zpracovává také návrhy na 
řešení provozních problémů a optimalizaci údržby.  

Firma připravuje návrhy technologických celků v pro-
vozech dopravy uhlí a škváry v dolech, teplárnách 

a elektrárnách. Tuto činnost zajišťuje ale i pro jiné pro-
vozy, například chemické, papírenské, keramické, pro 
pískovny a betonárny nebo pro zpracovatele komunál-
ních odpadů. 

Společnost také dodává dopravní pásy, příslušenství, 
náhradní díly a komponenty dopravníků a strojních za-
řízení, včetně servisu a údržby. 

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Výzkumem, vývojem a expertízami týkajícími se proble-
matiky dopravních pásů se firma zabývá již od svého 
založení v roce 1990. V současné době je výzkum zamě-
řen na vývoj speciálních měřících přístrojů, příslušenství 
a zařízení pro využití v oblasti přepravy a zpracování 
sypkých hmot. 

Jde například o:  
–  Přístroj pro měření tloušťky a opotřebení pryžových 

krycích vrstev například u pneumatik 

–  TTM trhací stroj pro tahové zkoušky a měření me-
chanických vlastností vzorků 

–  Zařízení pro separaci magnetických částic ze syp-
kých materiálů 

VVV MOST spol. s r.o. je vlastníkem několika užit-
ných vzorů a ochranných známek. Partnerským 
organizacím nabízí odborné poradenství, analýzy 
a návrhy optimalizace v oboru zpracování a dopra-
vy sypkých hmot.

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

1990 – již od svého založení v roce 1990 se firma zabývá výzkumem a vývojem
10  - firma patří mezi 10 hlavních dodavatelů v tomto oboru v České republice
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VÝZKUMNÝ ÚSTAV 
BALNEOLOGICKÝ, v.v.i.
Prosek 174
411 19 Mšené-lázně
IČO: 86652061

+420 606 623 666

och@balneologie.eu

www.balneologie.eu

Ing. FRANTIŠEK OCH

Výzkumný ústav balneologický, v.v.i. je jedinou vý-
zkumnou organizací pro lázeňství a wellness v Čes-
ké republice. VÚB, přestože je veřejnou výzkumnou 
institucí (dle z. 341/2005 Sb), není napojen na státní 
rozpočet a svoji činnost financuje ze zakázek výzku-

mu a projektů a případných podpor. Existence VÚB 
navazuje na bývalý Výzkumný ústav balneologický, 
státní podnik, který ukončil činnost v roce 1992. VÚB 
byl založen v roce 2011 a našel uznávané místo ve 
vědě a výzkumu lázeňství v ČR.

CHARAKTERISTIKA FIRMY

PROFIL FIRMY

Výzkumný ústav balneologický, v.v.i. realizuje vlastní vý-
voj, výzkum a inovace v lázeňské medicíně a lázeňské 
fyzioterapii. Zabývá se také výzkumem centralizované-
ho monitoringu vybraných léčivých minerálních vod 
pro inovaci ochrany přírodních léčivých zdrojů v rámci 
přeshraniční spolupráce s Bavorskem a Saskem. Vlastní 
vývoj, výzkum a inovace ústavu se týkají také klinického 
hodnocení používaných zdravotních prostředků v lá-
zeňství a rehabilitaci obecně.

Vybrané výsledky výzkumu:
–  Ve spolupráci s FTVS UK Praha zpracoval rozsáhlou 

rešerši o klinickém výzkumu účinnosti přírodních 
léčivých zdrojů/přípravků

–  Objektivizace volby lázeňského léčebného plánu 
při artróze kyčelního kloubu

– Strategie lázeňství Ústeckého kraje 
– Revitalizační projekt gruzínského lázeňství
–  Studie pro česko-řeckou platformu pro obnovu  

lázeňství.

Pro jednotlivé projekty ustavuje VÚB útvary s pružnou 
organizační strukturou, které velmi efektivně využívají 
výzkumné kapacity a finanční prostředky.

Ambicí ústavu je být významným hybatelem v získání 
odpovídajícího místa českého balneologického výzku-
mu v evropském kontextu.

VÝZKUM & VÝVOJ & INOVACE

VÚB prosazuje v lázeňství principy medicíny založené na důkazech a medicíny založené na informacích. Rozvoj 
léčebného lázeňství a medical wellness nelze stavět jenom na tradici, ale také na hodnocení účinnosti přírodních 
léčivých prostředků a fyzioterapeutických postupů. Je nutné nejen vědět, že konkrétní léčebný postup může léčit, 
ale je třeba také znát, jak a k čemu dochází v organismu pacienta.
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www.armextechnologies.com
www.autodrom-most.cz
www.cvut.cz
www.cvutdecin.cz
www.eurosupport.nl
www.glanzstoff.com
www.glazura.cz
www.glencoreagriculture.com 
www.lukana.cz
www.heckl.cz
www.hennlich.cz
www.chart-ferox.com 
www.chart-ferox.cz
www.chizatec.cz
www.icuk.cz
www.xdent.cz
www.emspoma.cz
www.kzcr.eu
www.materialise.com
www.meva.eu
www.nanovia.cz

www.ogb.cz
www.prvnielektro.cz
www.pierburg.cz
www.roka-kominy.cz
www.saltek.eu
www.spolchemie.cz
www.strixchomutov.cz
www.strl.cz
www.tosvarnsdorf.cz
www.tratec.cz
www.ujep.cz
www.unicre.cz
www.rin-gen.cz
www.vsb.cz
www.vsfs.cz
studuj-v-litvinove.vscht.cz
www.vuhu.cz
www.vurv.cz
www.eto.vurv.cz
www.vvvmost.cz
www.balneologie.eu
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