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Tisk nám jde

od srdce

www.hartpress.cz

Tiskárna vašich představ.

www.zlinprojekt.cz
Pod Šternberkem 306
Zlín-Louky

Dále nabízíme:
•  pronájem 

skladovacích ploch
• sociální zázemí

PRONÁJEM KANCELÁŘÍ 15 – 30 m2

 blízko centra Zlína 
v Loukách v těsné blízkosti silnice Zlín – Otrokovice

přístup 24 hodin denně

parkování osobních aut v ceně nájmu

�

�
�

Bližší informace
na tel.: 724 045 200
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>     ZajímavoSt
obSah

Stiskem jednoho tlačítka ožije celý byt

>  4 – 5 
téma 
věda neZůStává odtržená od reality. inovace muSí fungovat v praxi 
Čtyři desítky vynálezů ročně přihlašují firmy, jednotlivci a vysoké školy ze Zlínského kraje 
na český patentový úřad. Tímto počtem sice nemůže region na východě Moravy konkuro-
vat Praze, kde se ročně podá okolo tří set patentů. Zlínsko má ale jedno velké specifikum. 
Vynálezy nezůstávají jen na papíře.

>  6  
roZhovor 
lupa už není potřeba, nový prototyp kontroluje pneumatiky online 
Užitečné nápady a vynálezy zlínských vědců pomáhají v regionálních firmách. Ukázko-
vým příkladem spolupráce univerzitní laboratoře a soukromé firmy je spojení Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně a společnosti Continental Barum Otrokovice. Firma hledala nový 
způsob, jak kontrolovat tloušťku pneumatiky při výrobě. Pomohl jim patent Fakulty tech-
nologické UTB. Více prozradil v rozhovoru Tomáš Vilímek, ředitel provozní technologie 
společnosti Continental Barum s.r.o. Otrokovice.
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FOTO NA TITULNÍ STRANĚ
 Kamil Saliba

Maximum vybavení pro chytré bydlení na minimálním prostoru. Tak popisuje Jiří Konečný ze 
společnosti Elko EP sídlící ve Zlíně nový showroom plný technologických vychytávek systému 
iNELS. Ukázkový hi-tech apartmán se nachází v Praze v Jakubské ulici a je jedním z výsledků 
projektu architektonického studia Adam Rujbr Architects s podporou dodavatelů moderního 
vybavení, mezi něž patří i Elko EP holding. Jejich systém iNELS reguluje vytápění, ovládá osvět-
lení a světelné scény, závěsy, projekci na skleněnou stěnu Smart i-Wall. 
V praxi to funguje tak, že po příchodu hosta se jedním stiskem centrálního tlačítka rozsvítí 
světla podle přednastavených scén, zvýší se úroveň ventilace a na interaktivní skleněné příčce 
se spustí uvítací projekce. Příčka se promění v dotykovou obrazovku a reproduktor zároveň. 
Zvláštností apartmánu je průhledná koupelna umístěná uprostřed bytu. Kdo má rád více sou-
kromí, získá ho opět pouhým stiskem tlačítka „privacy“. Skleněné příčky koupelny se zabarví, 

závěsy zatáhnou a rozsvítí se příjemné osvětle-
ní. Při odchodu se vše vrátí do původního stavu 
a navíc se zvýší úroveň ventilace. V apartmánu 
je možné všechna zařízení ovládat pomocí skle-
něných dotykových ovladačů a tabletu. 
Velmi žádaná je také možnost vzdáleného ode-
mčení a zamčení bytu. Host ani majitel nejsou 
omezováni příchodem na místo. Další výhodou 
je také možnost vzdáleně zvýšit teplotu obyt-
ných prostor ještě dříve. Naopak při odchodu 
hosta majitel snadno pomocí stavu ikon v apli-
kaci mobilního telefonu nebo tabletu zkontrolu-

je, zda jsou všechna světla a zařízení vypnutá, aktivuje elektronický zámek hlavních dveří bytu 
a při dlouhodobější nepřítomnosti sníží intenzitu vytápění. Příchozím uživatelům tak přináší 
komfort a příjemné vnitřní prostředí, majiteli dokonalý přehled a úspory energií a času.
Byt v Praze je v pořadí již třetím apartmánem v rámci projektu Living Showroom. „Stejný 
showroom se nachází i v Brně a chystá se na dalších místech v České republice,“ zmínil Jiří Ko-
nečný ze společnosti Elko EP, která je jedním z předních evropských hráčů v oblasti domovní 
a průmyslové elektroinstalace.  Foto: Kamil Saliba /sd/



4

Pro autory patentů ze Zlínského kraje je 
důležité, aby byly jejich inovace použitelné 
v praxi. Zatímco v Praze nebo například 
v Jihomoravském kraji jsou zaměřeni více 
na teoretické práce a výstupy. Nejvyšší 
počet patentových přihlášek podali jejich 
autoři ze Zlínska v roce 2009, kdy přihlásili 
u Úřadu průmyslového vlastnictví 52 pa-
tentů. Zlínský kraj je úspěšný také v prodeji 
licencí. Za poskytnuté licence utržili jejich 
autoři v roce 2015 přes dvacet milionů ko-
run.

„Přihlašovatel nebo majitel patentu, po-
kud nevyrábí sám, má přirozenou snahu 
řešení prodat a získat tak potřebné finanční 
prostředky na krytí vynaložených nákla-
dů a další činnost. K prodeji licence proto 
přistupují zejména výzkumné instituce 
a vysoké školy, konstrukční kanceláře, pří-
padně samostatní vynálezci. Pro nabyvatele 
licence bývá důvodem uzavření licenční 
smlouvy urychlení vlastního výzkumu 
a vývoje, uspíšení vstupu na trh, může jít 
i o formu překonání překážky zákazu do-
vozu určitého druhu výrobků do státu, kde 
existuje poptávka a jsou k dispozici výrobní 
zařízení,“ vysvětlil Josef Dvornák z Úřadu 
průmyslového vlastnictví.

Speciální výrobky s vyšší přidanou 
hodnotou

Ve zlínském regionu funguje řada firem, 
které vyrábějí specifické výrobky a své 
know-how si chrání. Tyto firmy našly meze-
ry na trhu a vyvážejí své produkty do celého 
světa. Ať už jsou to chytré instalace z Elko 
EP, rukavice od Holík International, design 
MM Cité, letadla z Kunovic, zbraně z České 
zbrojovky, nebo prostředky na biologickou 
ochranu a dekontaminaci z EGO Zlín.

věda nezůstává odtržená od reality. inovace 
musí fungovat v praxi

Firma Ivo Holíka ze Zlína vyrábí speci-
ální rukavice pro hasiče, armádu, policii, 
záchranáře i myslivce. Jedná se o specifické 
výrobky. „Rozhodl jsem se zaměřit na spe-
ciální výrobky s vyšší přidanou hodnotou. 
Měl jsem štěstí, že se v té době česká armáda 
rozhodla vyměnit zastaralou výstroj svých 
vojáků. Z naší strany šlo celkem o drzost. 
O vojenských rukavicích jsme sice nic ne-
věděli, ale řekli jsme jim, že vyrobíme, co 
potřebují. Já jsem se na začátku učil od svých 
zaměstnanců – šlo o zkušené šičky, které 
se tím živily celá léta,“ prozradil Ivo Holík 
v médiích. Firma Holík International přišla 
s vlastními inovacemi jak pro armádu, která 
potřebovala zimní taktickou rukavici zacho-
vávající teplotu do minus 30 stupňů Celsia, 
tak později pro policii či hasiče. Takové spe-
ciální rukavice se musí seskládat ze čtyř, pěti 
vrstev materiálu, přičemž každá z nich má 
nějaký úkol, třeba nepropouští vodu. Důle-
žité je, aby po jejich sešití rukavice neztratila 
citlivost. Nemůže být neohebná, tuhá, jinak 
by v ní člověk nemohl nic dělat. 

Firma své výrobky pečlivě testuje. Napří-
klad testování hasičských rukavic, které po-
dle evropské hasičské normy EN 659 musí 
vydržet 22 sekund působení teploty 250 
stupňů Celsia, probíhá v takzvaných flash 
over kontejnerech. Na první pohled vypadají 
podobně jako klasické přepravní kontejnery. 
„Hasiči do nich vběhnou a z druhé strany 
na ně ventilátor začne chrlit oheň. Oni pak 
třeba zvednou ruce do výšky, kde panuje 
teplota okolo tisíce stupňů Celsia. Když to 
udělají jen na několik sekund, rukavice to 
vydrží. Těch pár vteřin ale hasiči stačí na to, 
aby přeběhl ohroženou oblast. Hasiči říkají, 
že dokud necítí čiré pálení na rukou, mohou 
je v ohni nechat,“ dodal Ivo Holík. 

Čtyři desítky vynálezů ročně přihlašují firmy, jednotlivci a vysoké školy ze Zlínského 
kraje na český patentový úřad. Tímto počtem sice nemůže region na východě Moravy 
konkurovat Praze, kde se ročně podá okolo tří set patentů. Zlínsko má ale jedno velké 
specifikum. Vynálezy nezůstávají jen na papíře.

Vynálezy ze Zlína míří do světa 
Zlínský kraj je líhní užitečných nápadů také 

díky vysokoškolským výzkumným pracovi-
štím. Jak potvrdil Josef Kratochvíl z Úřadu 
pro průmyslové vlastnictví české univerzity 
jsou v oblasti patentů stále aktivnější. „Nyní 
je třeba soustředit se více na kvalitu přihla-
šovaných řešení. Dbát, aby výzkum a vývoj 
začínal vždy od samé špice světového stavu 
techniky. Vyhnout se vynalézání vynalezené-
ho, úsilí směřovat tam, kde nejsnáze nalez-
neme potenciální zájemce o naše produkty. 
Proto se musíme zdokonalovat ve využívání 
informačních zdrojů, které máme zdarma 
k dispozici. Jen tak můžeme pokročit v žeb-
říčku konkurenceschopnosti a vytvářet nové 
pracovní příležitosti,“ uvedl Josef Kratochvíl. 

Na zlínské Univerzitě Tomáše Bati vznikla 
v posledních letech velká škála zajímavých 
patentově chráněných výzkumných výsledků. 
Některé z nich už mají našlápnuto k využití 
na trhu. 

Vědci ze zlínské univerzity mají na paten-
tových úřadech již stovky přihlášek ochran-
ných práv. Z nich vzniklo přes třicet platných 
patentů, více než stovka tzv. malých patentů 
(užitné vzory) a velké množství chráněných 
designů, z toho téměř všechny s platností 
na území celé Evropské unie. 

Výjimkou nejsou ani zahraniční patenty, 
mezi nimiž je třeba jmenovat projekt profe-
sora Karla Kolomazníka, který předložil ře-
šení nového způsobu výroby bionafty z tuků 
a olejů. „Hlavní výhodou tohoto způsobu je 
zlepšení kvality vyrobené bionafty – prak-
ticky s nulovým obsahem popelu. Systém 
umožňuje zpracování odpadních živočišných 
tuků podřadné kvality,“ poznamenal Karel 
Kolomazník. 

Na toto řešení obdržela zlínská univerzita 
Evropský patent (EP 2238224) a následně 
stejný tým řešitelů pod vedením profesora 
Karla Kolomazníka vynalezl technologii úpra-
vy (tzv. deproteinizace) živočišných odpad-
ních tuků a olejů pro účely výroby bionafty, 
na který má dnes univerzita rovněž Evropský 
patent (EP 2744351). 

UTB má patent v Americe
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně získala 

také svůj první patent v USA (US 9339084). 
Vynález chráněný tímto patentem vytvořil 
vědec a pedagog zlínské univerzity Petr 
Hlaváček.  V češtině má patent název „Sys-
tém predikce doby bezpečného nošení nově 
pořízené obuvi u dětí“. Díky němu mohou 
rodiče při nákupu nové obuvi pro své děti 
zjistit, jak dlouho mohou děti obuv nosit bez 
rizika poškození jejich nohou. Systém do-
káže vyhodnotit dítěti předpokládaný růst 
chodidla, a určit tak datum nejbližší nutné 
výměny obuvi. Rodiče se tak hned při nákupu 
dozvědí, za jak dlouho by měli dítěti pořídit 
obuv novou, větší. 

>     téma



patenty jsou přístupné online a zdarma, přesto je Češi nevyužívají

INZERCE

V hlavách zlínských vědců se zrodily i další 
nápady, které už brzy usnadní život či práci 
mnoha lidí v nejrůznějších oborech. Je mezi 
nimi i několik projektů výzkumného týmu 
Zdeňka Melichárka, které výrazně usnadní 
sportování tělesně postiženým sportovcům. 

Jedním z nich je multifunkční vozík. „Jde 
zjednodušeně řečeno o sedák, který postiže-
ným umožní lepší pohyb na ledě, kolečkových 
bruslích, jízdu na kole a také lyžování, dokon-

ce i na běžkách,“ popsal Zdeněk Melichárek 
projekt. Vozík s nástavcem si sportovci po-
chvalují. „Je to skutečně výborná věc,“ nešet-
řil chválou předseda České sledge hokejové 
asociace Roman Herink. Projekt jeho autoři 
představili i na paralympiádě v kanadském 
Vancouveru. „Teď jednáme s jednou českou 
firmou o výrobě, udělám maximum, abychom 
to dotáhli do úspěšného konce. Design máme 
chráněný pro Evropskou unii a Kanadu,“ po-

Váš dodavatel spojovacího materiálu

Přejeme Vám klidné Vánoce
a úspěšný rok 2017

Technické know-how většiny špičko-
vých firem již není tajemstvím ukrytým v 
trezoru. Naopak, v dnešní době se může 
každý podívat třeba na detailní technický 
popis částí mobilního telefonu, který drží 
v ruce. A to zdarma na internetu. Online 
patentová databáze Espacenet obsahuje 
zveřejněné patenty z celého světa v pl-
ném znění. Každý má možnost zadarmo 
využít již vynalezené k výrobě a prodeji 
mimo teritorium pokryté patentem, volně 
a bez omezení pak pro inspiraci k vlastní 

vývojářské činnosti. Češi však databázi 
využívají málo, často o ní vůbec nevědí. 

„Špičková technická řešení jsou navíc 
chráněna většinou jen na velmi omeze-
ném teritoriu, jen zlomek z nich je chrá-
něn ve velkém počtu zemí, většinu řešení 
z databáze Espacenet lze na našem teri-
toriu volně použít. Databáze může být 
používána i jako nástroj hledání mezery 
na trhu, nebo k monitoringu výzkumných 
a vývojových počinů konkurence,“ uvedl 
Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmy-

slového vlastnictví, hlavní české instituce 
pro ochranu nových technických řešení. 
Databázi Espacenet najdete na: http://
www.epo.org/searching/free/espacenet.
html. Jejím provozovatelem je Evropský 
patentový úřad. Nabízí na 90 milionů vol-
ně dostupných technických popisů. „Více 
než 80 % technických informací se neob-
jeví nikde jinde než právě v této databázi,“ 
dodává Kratochvíl. Základní vyhledávání 
lze přitom zvládnout doma od počítače. 
Většinou postačí znalost angličtiny.  /sd/

znamenal Melichárek. Jeho tým pokračuje 
v sérii řešení na toto téma a pracuje na vstu-
pu projektu na trh.

„Mezi další zdařilé výsledky zlínských 
vědců, na které jsou udělené české paten-
ty, patří třeba hojivý hydrogel pro krytí ran  
(CZ 302405), ekologicky šetrný způsob 
výroby vína (CZ 304727), nová konstruk-
ce podlahoviny bez PVC (CZ 305755), dále 
konstrukce nejrůznějších nástrojů, zařízení 
i nová řešení materiálů na polymerní bázi, jak 
pro technické, tak pro speciální zdravotnické 
aplikace,“ uvedla patentová zástupkyně Dana 
Kreizlová, vedoucí Oddělení patentů a licencí. 
Toto oddělení se na univerzitě stará o „prů-
myslově právní ochranu“, jak zní oficiální 
termín pro získané patenty, chráněné vzory 
nebo známky. Zlínská univerzita má i celou 
řadu ochranných známek, ze kterých snad 
nejznámější je samotné její logo, ale možná 
jste se také setkali s logem SALVATOR nebo 
Junior Univerzita. 

Oddělení patentů a licencí je na zlínské 
univerzitě součástí Centra transferu tech-
nologií, které pomáhá vědcům z univer-
zity s prosazením jejich inovací na české 
i světové trhy. „Snažíme se, aby se úspěšné 
projekty dostaly co nejdříve do běžného 
využití. Některé z univerzitních patentů už 
mají firemní partneři v licenčním užívání,“ 
uzavřel patentový zástupce zlínské univer-
zity Jan Görig. Světlana Divilková

multifunkční vozík 
pro tělesně postižené



6

>   roZhovor

Užitečné nápady a vynálezy zlínských vědců pomáhají v regionál-
ních firmách. Ukázkovým příkladem spolupráce univerzitní laboratoře 

a soukromé firmy je spojení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a společ-
nosti Continental Barum Otrokovice. Firma hledala nový způsob, jak 

kontrolovat tloušťku pneumatiky při výrobě. Pomohl jim patent Fakul-
ty technologické UTB. Více prozradil v rozhovoru Tomáš Vilímek, ředitel 

provozní technologie společnosti Continental Barum s.r.o. Otrokovice.

lupa už není potřeba, 
nový prototyp kontroluje 

pneumatiky online

Continental Barum využívá patent 
zlínských vědců na ultrazvukové měření 
tloušťky pneumatik během výroby. Jak 
dlouho tento patent používáte? A ve kte-
rých továrnách? 

Zatím jej používáme jen v naší továrně 
v Otrokovicích. Jedná se o první prototyp, 
který se pořád vyvíjí. Instalace nového 
zařízení proběhla na konci roku 2014. 
A v březnu 2015 byl implementační pro-
jekt úspěšně vyhodnocen a ukončen. 

Firma se rozhodla pokračovat v dalším 
vývoji, a to tak, že toto zařízení nebude 
jen měřit, ale bude navíc možné posílat 
naměřená data zpět do výrobní linky, a ta 
bude schopna pak automaticky regulovat 
dané parametry. 

Plánujeme, že v budoucnosti by mělo 
být toto zařízení standardním vybavením 
pro všechny nové linky.

Jaká vůbec byla cesta z vědecké la-
boratoře do výroby? Kdo přišel s pod-
nětem, že by se daly pneumatiky měřit 
jinak? Prováděla univerzita výzkum 
na základě poptávky z vaší firmy, nebo 
nejdřív byl vynález, a pak se řešilo jeho 
praktické využití v nějaké firmě a Ba-
rum projevil o patent zájem?

Na začátku byl požadavek významného 
zákazníka, výrobce automobilů, na online 
měření daného parametru. Tato činnost 
byla prováděna do té doby pouze ručně 
a destruktivní metodou. Spolu s vývojem 
v Hannoveru jsme oslovili UTB ve Zlíně. 
V první fázi proběhla studie proveditel-
nosti, kde se hledaly všechny dostupné 
metody. Provedlo se laboratorní ověření 
jednotlivých metod. Na základě výsledků 
se nastartoval společný projekt univerzity 
a Continentalu. Jak jsem řekl dříve, vývoj 
pokračuje dalším projektem, kdy chceme 
postoupit dál z „pouhého měření“ na ak-
tivní regulaci procesu.

Jak měření funguje? Bylo jeho za-
vedení finančně a technicky náročné? 
Musela se obsluha strojů učit nové 
dovednosti? Jaké jsou výhody nového 
způsobu měření?

Měřicí přístroj je součástí linky a para-
metr měření je zobrazován pro operátora 
online. Pro operátora odpadá povinnost 
odebírání vzorků, jejich řezání a ruční mě-
ření. Výhoda byla, že se jedná o technicky 
nenáročné řešení a dá se umístit na jakou-
koliv linku.

Jak se vlastně pneumatiky měřily 
do té doby?

Toto měření se dříve provádělo ručně 
pomocí lupy. Musel se odebrat polotovar, 
rozříznout a změřit. Docházelo tak ke zni-
čení polotovaru a měření probíhalo pouze 
statistickým vzorkováním. Tento měřicí 
přístroj je schopný měřit online, bez de-
strukce polotovarů a veškerou produkci 
na dané lince. Výstup je pak online zob-
razen na ovládací obrazovce dané linky.

Spolupracujete s vědci z UTB nebo 
z jiné univerzity či laboratoře na dalších 
inovacích? Můžete o některých z nich 
mluvit? Zmínil byste případně nějaké 
jiné projekty z minulosti?

Spolupracujeme i na dalších projektech. 
Jako příklad bych zmínil automatickou 
detekci směsí na linkách. Jedná se o Po-
ka-Yoke zařízení. Cílem je, aby zařízení 
porovnalo směs, a pokud směs neodpovídá 
receptuře, aby automaticky zastavilo linku. 
Prototypem je už vybavena jedna linka 
v Otrokovicích.  

> TEXT Světlana Divilková/ FOTO Continental Barum
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>   roZhovor

INZERCE

Profesor Karel Kolomazník (nar. 1938) působí na Fakultě apli-
kované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a je držitelem 

titulu Česká hlava. Je autorem významných objevů v oblasti zpraco-
vání kůže a využití odpadů z kožedělného, potravinářského a země-

dělského průmyslu. Jeho technologie v současnosti využívají velké 
obuvnické firmy jako NIKE (Vietnam) a ECCO (Nizozemsko).

profesor kolomazník 
umí z odpadu udělat 

cenný produkt

Profesor Kolomazník vyvinul řadu inovač-
ních technologií, které mají společné znaky: 
bezodpadovost provedení, ekonomičnost 
provozu, kompletní využití produktů a úspěš-
nou realizaci spočívající v uvedení výsledků 
výzkumu do provozních a poloprovozních 
zařízení. 

Kde se berou odpady, které vy dokážete 
dál využít?

Koželužský průmysl produkuje primární 
odpady vznikající v procesech, jimiž se suro-
vá kůže mění na useň. Obuvnický a galanter-
ní průmysl produkuje manipulační odpady 

vznikající při výrobě finálních produktů. 
V neposlední řadě se odpady hromadí z po-
užitého kožedělného zboží – například obuvi.

Vstupní surovinou revolučního procesu 
na zpracování tukových odpadů je mázdra 
– koželužský tuk. Je to směs podkožního 
vaziva a tuku, jehož obsah bývá kolem 60–
70 %. Vyvinul jsem postup, který odděluje 
bílkovinu od tuku. Bílkovina se zpracovává 
na kvalitní želatinu, které je na trhu nedo-
statek a je velmi drahá, a tuk přeměníme 
na bionaftu. Z odpadu tak dokážeme využít 
vlastně všechno a přeměnit odpad na užiteč-
né produkty. Za tuto technologii jsem obdržel 

vyznamenání Americké kožedělné asociace 
ALSOP Award. 

Projevily o vaše patenty zájem české či 
zahraniční firmy? 

Máme evropský patent, teď se řeší patent 
americký. České firmy o technologii nemají 
zájem. Zájemcům jsme nabídli prohlídku polo-
provozu v Otrokovicích. Američani, Belgičani, 
Francouzi a Italové tady strávili čtrnáct dní 
a provoz zkoumali. 

Takže z vědeckých laboratoří se tech-
nologie přenášejí nejdřív do poloprovozu 
a potom teprve do větších továren? 

Přesně tak, to je inženýrský přístup. Umíme 
přenášet data z laboratoře do výroby. Napří-
klad Čínská lidová republika chce moderni-
zovat recyklační technologie. Má velký zájem 
o využití odpadu vznikajícího při zpracování 
kůže na useň. V kožedělném průmyslu jsou 
vedle usně produkovány potenciálně nebez-
pečné odpady. Náš tým vyvinul technologii, 
která uvedený problém řeší. 

Zkuste laicky vysvětlit, jaké je to řešení 
a jak se dá v praxi využít?

Useň je kůže stabilizovaná chromem. Při 
výrobě obuvi část vyčiněné kůže končí v od-
padu. Vyvinuli jsme technologii, při které 
z usně odstraníme chrom, a zbytek, rozpust-
ný kolagen, se může dál využívat, například 
na organické dusíkaté hnojivo či biostimuláto-
ry. Využití je také ve stavebnictví, urychlovač, 
při vulkanizaci v gumárenství jako náhrada 
za nebezpečné látky, dále ve farmacii nebo 
v kosmetickém průmyslu. Naše technologie 
byly zavedeny v Belgii, Holandsku, Francii, 
Americe, Kanadě, Argentině, Indii a Vietnamu. 
O transferu technologií jedná i čínská vláda.

Je pro vědce důležitý dobrý tým? 
Doba samostatných vynálezců je již mi-

nulostí. Je to týmová práce. Podařilo se mi 
získat výborný tým. Kolegové jsou nadšení 
a snaží se. Až se to jednou stane a já odejdu, 
tak výzkumná „loď“ se jenom zakymácí a po-
jede dál. Mám mladé kolegy, kteří jsou svým 
moderním způsobem lepší než já. To je můj 
největší úspěch.  /sd/ 
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>  Z regionu

Čtyřicet milionů korun investují Lázně Luha-
čovice do přístavby penzionu Riviera, který se 
nachází u vstupu do lázeňského parku. Práce 
začaly v listopadu 2016. Dokončení se plánuje 
v prosinci 2017. Původní část penzionu by měla 
být zprovozněna už během hlavní sezony. Sta-
vební práce bude provádět firma 3V&H, s.r.o. 
Po dokončení bude v objektu 75 lůžek.  /sd/

Celkem 170 tisíc korun investovala společ-
nost ON Semiconductor do vybavení elektro-
nické laboratoře Střední školy informatiky, 
elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod 
Radhoštěm. Ve škole tak přibylo devět nových 
pracovišť, na kterých může probíhat odborný 
výcvik studentů. Vybavení bude sloužit pro 
výuku oboru mechanik elektronik. /ls/

vlaky ze vsetína do prahy zrychlí, naopak ty ze 
Zlína přijedou později

lázně luhačovice 
rozšíří penzion riviera 

on Semiconductor 
vybavil školu

Cestování s Českými drahami ze Zlínské-
ho kraje do Prahy se od 12. prosince změní. 
Zatímco ze Vsetína pojedou rychlejší spoje, 
Zlínský expres bude pomalejší. „Změna 
souvisí s objednávkou ministerstva do-
pravy, které nově objednalo všechny vlaky 
ve směru Vsetín jako expresní. A naopak 
ve směru Luhačovice, Zlín, Veselí nad Mo-
ravou objednalo ministerstvo místo dvou 
expresů rychlíky,“ vysvětlil mluvčí Českých 
drah Petr Šťáhlavský.

U nových expresů na trase Praha – Olomouc 
– Vsetín (– Slovensko) se výrazně zkrátí doba 

jízdy asi o půl hodiny, to znamená, že cesta 
bude trvat 3 hodiny a 43 minut. Opačná změna 
čeká cestující ze Zlína do Prahy, kteří vyžívali 
ranní InterCity Zlínský expres, ze kterého se 
spolu s Expresem Šohaj stanou rychlíky. Zlínský 
expres se změní na rychlík Bouzov, a nebude 
ze Zlína odjíždět v 5:15 hodin, ale až v 5:28 
a do Prahy dorazí až v 9:03. „Dojde k mírnému 
prodloužení jízdy o deset až čtrnáct minut,“ 
dodal Petr Šťáhlavský. Na všechny spoje by 
ovšem měly být nasazeny moderní vozy, kde 
bude klimatizace a elektrické zásuvky, ve velko-
prostorových vozech větší stoly s rozkládacími 
křídly, na kterých je možné pracovat na note-
booku či psát.   /sd/

INZERCE
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Stavební společnost STAMOS Uher-
ské Hradiště s. r. o. funguje přes 25 let 
a dosahuje obratu řádově 100 milionů 
korun. Mezi zdařilé zakázky, které firma 
v poslední době řešila, patří například 
rekonstrukce kachlíkárny v Uherském 
Brodě. O dalších zajímavých projektech 
hovořil výrobní ředitel firmy STAMOS  
ing. Jan Všetečka.

Jak velké stavby realizujete?
Hlavním zaměřením jsou stavby s rozpoč-

tem v řádu 100 tisíc až 50 milionů korun. Ale 
stavěli jsme například i kurník pro slepice 
a byla to zajímavá zkušenost, reference, kte-
rou ostatní stavební firmy určitě nemají. Dů-
vod, proč mluvím o kurníku, je ten, že pokud 
s někým dlouhodobě spolupracujeme, tak ho 
samozřejmě nenecháme na holičkách, i když 
potřebuje i úplnou drobnost třeba za dva tisíce. 

Na jaké stavby jste hrdí?
Je to například Městský úřad v Uherském 

Brodě, zvaný „kachlíkárna“, včetně zpev-
něných ploch. Stavba za skoro 50 milionů, 
která byla velmi technicky a architektonicky 
náročná. Zajímavé jsou i drobné stavby jako 
monolitický přístřešek v Uherskohradištské 
nemocnici. Stavba za řádově statisíce, ale 
tak náročná, že ji žádná jiná firma v kraji 
nechtěla realizovat.

Snažíme se, abychom na svou práci mohli 
být hrdí. Uvědomujeme si a klademe velký 
důraz na to, že investor je náš zákazník. Platí 
nás za to, abychom pro něj odvedli dobrou 
práci, ušetřili mu starosti se stavbou a po-

ing. jan všetečka: Stavebnictví vnímáme jako 
službu. nabízíme férové jednání

stavili vše tak kvalitně, aby měl i po uplynutí 
záruky co nejméně problémů.

Stavebnictví vnímám jako službu, stejně 
jako pohostinství. Když vám v restauraci 
připraví dobré kvalitní jídlo, přinesou ho 
s úsměvem rychle na stůl a účet není pře-
mrštěný, vždy se rádi vrátíte.

Stejně se snaží pracovat i naše firma STA-
MOS Uherské Hradiště spol. s r.o. Poskytovat 
co nejlepší služby, tak aby se zákazník vždy 
rád vracel. Snažíme se dívat dlouhodobě 
do budoucna a naši současní zákazníci 
mohou být za deset let našimi budoucími 
zákazníky. 

Co je vaše výhoda?
Nabízíme zákazníkovi jistotu férového 

jednání. Při velikosti naší firmy máme já i 
pan jednatel velmi dobrý přehled o všech 
stavbách a dbáme na dodržení slíbených ter-
mínů a kvality. S tím souvisí minimální počet 
reklamací, což je dáno i velkým procentem 

vlastních vyzkoušených zaměstnanců. Další 
výhodou je cena. Jsme zvyklí soutěžit veřejné  
zakázky, kde rozhoduje pouze cena. Přesto 
jsme v těchto zakázkách úspěšní. S cenou 
souvisí i naše snaha o hledání úspor. Na kaž-
dé stavbě se najdou vícepráce. Je ale uměním 
dokázat si na tyto práce ušetřit. Nesnažíme 
se navyšovat objem prací nesmyslně, ale 
chceme dostat zaplaceno za to, co skutečně 
provedeme. Když zákazníkovi ušetříme fi-
nance jiným řešením, zbývá mu větší prostor 
na řádné zaplacení prací.

Neuslyšíte od nás, TO NEJDE. Radši se řídí-
me heslem "když se chce, všechno jde". Naši 
předci nám opakovaně ukázali, že nemožné 
je možné a postavili například pyramidy. 

Co tedy umíte postavit?
Specializujeme se na pozemní stavby. To 

znamená, že vám kompletně opravíme byt, 
ale i kostel, postavíme rodinný dům, sídlo 
firmy, úřad, výrobní halu i parkoviště, park, 
silnici... Historicky je naše společnost silná 
v nejvíce náročné části pozemních staveb, 
a tou je rekonstrukce památkově chráně-
ných objektů, mezi které patří například 
rozsáhlá rekonstrukce historicky velmi ce-
něného církevního areálu Velehrad. Máme 
dobré zkušenosti s náročnými rekonstruk-
cemi za plného provozu, například z Barum 
Continental Otrokovice, nebo s výstavbou 
v šibeničních termínech. Nyní stavíme v Ja-
rošově pivovar. Budova byla ruinou na zbo-
ření, kde zbyly jen holé stěny bez podlah. 
Po dvou měsících již investor stěhuje tech-
nologii pro vaření piva.

Co neumíte?
Tunel... Nikdo nemůže umět vše. Stavaři-

na však má tu obrovskou výhodu, že je neu-
věřitelně pestrá. Na druhou stranu, principy 
zůstávají stejné, obory se vzájemně prolínají 
a důležité je chtít se stále učit. 

Největší výzva do budoucna?
Kvalitní lidi, vlastní zaměstnanci. Dle 

mého názoru se jedná o celorepublikový 
problém, nejen ve stavebnictví. Stavebnictví 
je ale postiženo nejvíce. Učební obory zcela 
vymizely, mladí rukama dělat nechtějí a po-
slední generace odchází do důchodu. Naše 
společnost si vždy zakládala na vlastních 
zaměstnancích. Proto bude největší výzvou 
kvalitně doplňovat tým. /sd/
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> podpora podnikání

>   podpora podnikání

Podle statistických údajů bude v ČR 
odkázáno zhruba 10 až 16 % obyvatel-
stva na jiný než klasický centralizovaný 
systém čištění odpadních vod s jednou 
čistírnou a kanalizačními řady; přede-
vším venkov a odloučené místní části 
měst, tedy obce do 2 000 ekvivalentních 
obyvatel.

Jedním z vhodných způsobů jak situaci 
řešit je Decentralizované ČOV s telemet-
rickým řídicím systémem. Tento systém 
čištění vyvinutý v roce 2010 firmou Sat-
turn Holešov přináší ojedinělý a inova-
tivní způsob hospodaření s vodou nejen 
na území České republiky, ale v rámci celé 
Evropy. Firma Satturn Holešov své inova-
ce neustále zdokonaluje a již dvakrát se 
s nimi zúčastnila soutěže Inovační firma 
Zlínského kraje.

Celý systém je založen na čištění vody 
přímo v místě, kde znečištění vzniká, a tam 
ji také vrátit zpět do přírody, místo jejího 
řízeného odvádění z krajiny. Telemetrický 
systém vzdáleného monitorování a řízení 

 Základní cíl, který vychází ze zpracova-
né strategie Zlínského kreativního klastru 
a zkušeností získaných z 18 míst Evropy, 
je zastavit odliv absolventů UTB právě 
z oblasti kreativních průmyslů (design, 
audiovize, marketingová komunikace a po-
dobně) mimo Zlín.

Dalšími cíly jsou: poskytnout studentům 
a absolventům UTB prostor pro vlastní 
podnikání – včetně individuálního pora-
denství, navazování spolupráce s úspěšný-
mi a perspektivními firmami ze zlínského 
regionu, mezioborové propojování neje-
nom v rámci UTB...

Kreativní komunita
V podstatě jde tedy o druh inkubátoru, 

který zabezpečuje start podnikání, zpro-
středkovává výměnu znalostí a zkušenos-
tí nejenom v rámci UTB ale i s přesahem 
do celé ČR a zahraničí. Vedlejším ale nemé-
ně důležitým efektem je sbližování a vytvá-
ření specifické – kreativní komunity, která 
je schopna odborně diskutovat, rozvíjet, 
obhajovat a vyměňovat si názory.

hospodaření s komunální odpadní vodou

podnikatelský ekosystém Zlína se rozrůstá

jednotlivých ČOV zapojených do systému 
současně odstraní dosavadní oprávněně 
kritizovaný nedostatek decentrálního, 
případně individuálního ČOV, tedy „ne-
kontrolovaného“ provozování samotnými 
uživateli.

Systémová telemetrie tak zabezpečí 
centralizované provozování kanalizač-
ního systému obce či firmy oprávněnou 
osobou, která bude zodpovědná za dodr-
žování provozního řádu jednotlivých ČOV. 
Tento kanalizační systém lze aplikovat 
nejen v jednotlivých obcích, ale i v mikro-
regionálním měřítku. Spojením více obcí 
pod společného správce, tedy fyzickou 
či právnickou osobu, by byl zlevněn i sa-
motný provoz systému včetně tzv. kalové 
koncovky.

Telemetrie navíc může plně nahradit 
drahé a často ne zcela průkazné vzor-
kování, čímž se sníží i provozní náklady 
na tento kanalizační systém obce či firem.

V aktuálním plánovacím období EU, 
v Operačním programu Životní prostředí 
(OPŽP) 2014-2020 v PO1 – Zlepšování 
kvality vod a snižování rizika povodní je již 
dotačně podporováno decentrální čištění 
odpadních vod. Ministerstvo ŽP a Stát-
ní fond ŽP na jaře 2016 zahájily celore-
publikovou propagaci spojenou s dotační 
podporou pro malé obce do 500 ekviva-
lentních obyvatel, zaměřenou výhradně 

na decentrální ČOV, využívání kalů a efek-
tivní hospodaření se srážkovými vodami 
v intravilánu obcí. Cílem této akce bylo 
podpořit jednak budování kanalizačních 
systémů v obcích, ale i zadržování vody 
v krajině a tím i zlepšení vodních poměrů 
v oblasti.

www.sfzp.cz/clanek/193/2931/pri-
orita-predstavuje-chytre-hospodareni-
-s-vodou-v-cr

Dne 6. 10. 2016 MŽP prostřednictvím 
SFŽP vypsalo novou dotační výzvu č. 
11/2016 v rámci NPŽP, jejímž cílem je 
podpora budování soustav domovních 
ČOV do kapacity 50EO vybavených tech-
nologií pro nepřetržitý monitoring pro-
vozu všech ČOV provozovatelem. Žádosti 
budou přijímány od 1. 11. 2016 až do  
30. 11. 2017 nebo do vyčerpání alokova-
ných prostředků, které činí pro tuto výzvu 
100 mil. Kč. Maximální výše dotační pod-
pory na jeden projekt činí 80 % celkových 
způsobilých nákladů.

www.sfzp.cz/ke-stazeni/851/17300/
detail/text-vyzvy-c-11-2016

„Řešení, ale konečně i dotační podpo-
ra, již existují. Teď už je to jen na obec-
ním a krajském zastupitelstvu, zda tuto 
koncepci uvedou do života, který bez 
vody není možný!“

 Ing. Jaromír Tomšů, 
 jednatel společnosti
 SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Centrum kreativních průmyslů a podnikání – UPPER bylo založeno v březnu tohoto roku 
při Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Místo, kde se nachází, je v budově 
Technologického parku UTB – U 11, Nad Ovčírnou 3685 ve Zlíně.

V současné době jsou v UPPERu obsa-
zeny všechny ateliéry, kde pracují smíše-
né týmy v počtu 1až 4 osob. Částečně je 
využíván i prostor co-workingu, kde je 
nabízeno (na libovolně zvolenou dobu) 
pracovní místo. Na všechny typy proná-
jmů je vypracován ceník i pravidla, která 



11

Mainview - design - marketingové studio 
s širokým rozhledem v dnešních komuni-
kačních trendech. Zajišťují špičkovou image 
pro značky jejich klientů, kterými jsou na-
příklad společnosti MANAG či ELKOPLAST. 
Jejich poslední realizací je kompletní rebran-
ding pražské projekční společnosti AMPENG, 
zajišťující požární bezpečnost logistického 
centra AMAZON. „Jednoduše nás baví vytvářet 
kvalitní a nadčasové realizace na poli designu 
a marketingu,“ říkají zakladatelé firmy Pavel 
Holec a Petr Procházka. Od prosince je najdete 
ve 23. budově TICu, kde se stanou součástí 
podnikatelského inkubátoru.  /tic/

mainview vstupuje  
do inkubátoru ticu

tic chystá redesign 
coworkingového prostoru

Podnikatelský a virtuální inkubátor, tech-
nologický park, ale také coworking patří 
mezi nabízené služby Technologického ino-
vačního centra. Sdílený prostor pro nezá-
vislé profesionály a podnikatele podstoupí 
na začátku roku 2017 kompletní redesign. 
Freelanceři, ale i ostatní zájemci o podnikání  
se mohou těšit na nový moderní vzhled, ale 
také přibývající projekty, semináře či pod-
nikatelské networkingy, které v něm budou 
probíhat už na jaře. Více informací o chysta-
ných změnách najdete na Facebooku Tech-
nologického inovačního centra Zlín nebo 
na www.inovacnipodnikani.cz. /tic/

klub Start-up 23 se zapojil do týdne 
podnikání

Největší událost na podporu podnikání 
na území České republiky probíhala v týd-
nu od 14. do 20. listopadu 2016. Týden 
podnikání, jak se píše na jeho webových 
stránkách, je součástí největší celosvěto-
vé události na podporu podnikání Global 
Entrepreneurship Week, kterou podpo-
ruje řada významných osobností jako Ba-
rack Obama, princ Charles nebo Richard 
Branson. Letos se konal v České republice 
již po čtvrté a zájemci měli možnost na-
vštívit velké množství aktivit zabývajících 
se právě podnikáním. Ani Zlín nezůstal 
pozadu a do projektu se zapojil pořáda-
ným workshopem o crowdfundingu, který 
proběhl v rámci Klubu Start-up 23 a ved-
li jej zkušení zakladatelé startupu Doller. 
Klub Start-up 23 je platforma sloužící pro 
setkávání, vzdělávání a sdílení informa-
cí o podnikání. Náplní klubu je vzdělávat 
budoucí a stávající podnikatele, budovat 
kontakty a neformální vazby. Určen je všem 
zájemcům o podnikání a členství zdarma. 
Zakladatelem je Technologické inovační 
centrum Zlín.  /tic/

lze vyhledat na webu UPPERu. V rámci 
doplňování a získávání dalších zkušeností 
a znalostí jsme zprostředkovali v minulých 
měsících řadu přednášek pod názvem GO 
UPPER, workshopů a setkávání se zajíma-
vými lidmi z oborů podnikání a kreativních 
průmyslů. Vystoupily firmy jako mmcité, 
TESCOMA, Playbeg, PRIA a MADEO, či de-
signér Rony Plesl, odborník na byznys plá-
ny a podnikatelské náklady Boris Popesko 
a řada dalších.

UPPER určitě přispívá k rozvoji podni-
katelského ekosystému ve Zlíně a ve spo-
lupráci s dalšími subjekty, jako je TIC Zlín, 
Centrum podpory podnikání a dalších, je 
jejich záměrem vytvořit efektivní zázemí 
pro mladé podnikatele, jejich vývoj a udr-
žení na území Zlínského kraje.

V současné době mají v UPPERu sídlo 
tyto firmy: MINX STORY – vizuální umění, 
volná tvorba, Fairy Tailors s.r.o. – digitální 
marketing, reklama, grafické služby, UR-
BANIST architects – architektura a design, 
Creepy Studio – digitální marketing, re-
klama, grafické služby, Kouzelná animace 
s.r.o. – animovaná tvorba a audiovizuální 
produkce, Solvetech Engineering – pří-
prava a vypracování technických návrhů, 
grafické a kreslířské práce, Jan Kovalský 
– průmyslový a produktový design, Mo-
dest studio – grafický a produktový design, 
Veronika Zelezníková – produktový design, 
Lucia Plevová – produktový design.

Všechny kontakty – v případě zájmu 
o spolupráci s UPPERem a firmami nalez-
nete na www.upper.utb.cz. /tic/
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na palubu podnikatelského 
inkubátoru ticu přibyly vasky 

Navazují na baťovskou tradici. Jsou mla-
dí a úspěšní. Výrabějí originální, kvalitní, 
kožené boty a nebojí se jít s kůží na trh. 
Takové jsou Vasky, obuvnická firma Vaška 
Staňka, která teď nově sídlí v TICu. Vasky 
jsou boty do města i přírody. Na jejich vý-
robu se používají regionální materiály nebo 
fracouzská, italská či brazilská kůže. Vasky 
na nohou jsou originály šitými na míru 
a každý pár má dokonce svou certifikaci. 
"Myslím, že lidé už ocení českou kvalitu 
a pomalu se přestávají dívat jenom na cenu. 
Navíc my sázíme i na to, že jsme ze Zlína," 
uvádí Vašek. Cena se pohybuje okolo dvou 
tisíc korun. Zkusit si je můžete u nás v TICu 
a zakoupit pak na www.vasky.cz. /tic/

Zlínské firmy tvoří pro zlínské 
instituce

Firma iTech sídlící v technologickém parku 
Technologického inovačního centra vypra-
covala kompletně nový webový portál pro 
Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje. 
“Těší nás, že se spolupráce osvědčila a ná-
vštěvníci našeho portálu již mohou přehledně 
a v moderní podobě sledovat aktuální infor-
mace týkající se veřejné dopravy na území 
Zlínského kraje,” řekl Martin Richtar, vedoucí 
oddělení IT a rozvoje v rámci Koordinátora 
veřejné dopravy Zlínského kraje.  /tic/

Projekt LiveSale se zrodil v rámci podni-
katelského inkubátoru v Technologickém 
inovačním centru ve Zlíně.

 Online komunikace se zákazníkem tváří 
v tvář přesvědčila nejenom tuzemské, ale 
i zahraniční firmy a jejich klienty. Live-
Sale představuje video chatovací platfor-
mu, která využívá tzv. co-browsing , tedy 
vzájemné procházení stránek klientem 

a živým operátorem. Oba na sebe mohou 
v reálném čase reagovat stejně, jako kdyby 
stáli naproti sobě v prodejně nebo na po-
bočce. Celé řešení je navíc unikátním způ-
sobem integrované přímo v internetových 
stránkách, bez nutnosti jakékoli instalace. 
LiveSale tak mnohonásobně překračuje 
možnosti, jaké nabízí standardní text-cha-
tové aplikace. A jak ukazuje pilotní provoz, 
uživatelé jsou z toho nadšení. /tic/

V rámci zvyšování kvality Skliku a Se-
znam.cz obecně oceňuje firma online 
marketingové agentury certifikací. Těm-
to firmám pak pomáhá se nadále vzdě-
lávat, pořádá akce o novinkách a fungo-
vání skliku a tím přispívá k rozvoji jejich 
klientů. Certifikované agentury pak mají 
také přednostní přístup k testování no-
vých funkcí. Agentur s tímto oceněním je 

na území celé republiky prozatím jen 11. 
Kromě 9 pražských a jedné brněnské se 
nově certifikátem pyšní i ROI Story, on-
line marketingová agentura soustředící se 
na doručování návštěvnosti, transakcí či 
leadů s jednoznačným cílem maximalizo-
vat zisky klientů, která je součástí byznys 
komunity podnikatelského inkubátoru 
v Technologickém inovačním centru.  /tic/

revoluce v online nakupování vznikla v ticu

podnikatelský inkubátor hostí certifikovanou 
agenturu Sklik

Technologické inovační centrum si 
ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati 
(UTB) ve Zlíně připravilo analýzu právě 
pro studenty, kteří tuto školu navštěvují 
– Analýzu podnikavosti studentů UTB 
s rozšířením sledování stavu a vývoje 
na středních školách.

Tato analýza je realizována v rámci pro-
jektu Smart akcelerátor Zlínského kraje, 
který vznikl mimo jiné, aby se v našem 
kraji zvýšil počet těch, kdo začínají pod-
nikat. Cílem analýzy je tedy zjistit, jaký 
mají studenti postoj k podnikání, zda již 
při studiu podnikají či mají v budoucnu 

zájem podnikat, a jakým způsobem nahlíží 
na podnikatelské prostředí České republi-
ky a Zlínského kraje. Analýza je již v běhu, 
dotazníkové šetření bylo zahájeno 14. lis-
topadu a poběží až do 16. prosince 2016 
napříč prvními a posledními ročníky všech 
fakult UTB. S distribucí dotazníků nám 
pomáhá Centrum pro podporu podnikání, 
které sídlí na Fakultě managementu a eko-
nomiky. Šetření probíhá ve vyučovacích 
hodinách a předpokládáme, že oslovíme 
více než 1200 studentů univerzity. 

O výstupech z analýzy vás budeme in-
formovat v březnovém vydání Firemního 
partnera. /tic/

analýza podnikavosti studentů
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Inovační vouchery. Finanční nástroje 
podporující spolupráci podnikatelských 
subjektů s vědeckovýzkumnými insti-
tucemi a vybranými vysokými školami, 
čímž se rozumí nákup specifických služeb 
dodávaných konkrétní vysokou školou 
podnikatelskému subjektu, napomáha-
jící zvyšovat inovační potenciál tohoto 
podnikatele.

Hezká ukázka toho, jak propojit firem-
ní sektor s akademickým, vznikla v rámci 
projektu Voda pro všechny, který je zaští-

Po roce opět započal projekt Můj prv-
ní milion, který startuje dráhu všem 
zájemcům o podnikání, kteří si chtějí 
otestovat svůj podnikatelský nápad 
a nastartovat svůj byznys. Předmětem 
soutěže je zpracování podnikatelského 
záměru a jeho rozvoj směrem k realiza-
ci. Můj první milion vyhlašuje a pořádá 
Technologické inovační centrum. www.
mujprvnimilion.cz.

Jubilejní ročník soutěže přináší kro-

inovační vouchery

Začínající podnikatelé budou podesáté bojovat 
v soutěži můj první milion

těný Ministerstvem životního prostředí 
a organizovaný Fakultou multimediálních 
komunikací UTB ve Zlíně. V rámci projektu 
studenti vytváří prototypy produktů, které 
pak budou realizovat firmy ze Zlínského 
kraje. Vzniknou tak například nové grafické 
návrhy KOMA modulů či design prvků do ve-
řejného prostoru ve spolupráci s mmcité. 
I tyto prototypy a spolupráce budou realizo-
vány v rámci programu inovační vouchery.

Jak se dají inovační vouchery využít, jak 
napsat žádost nebo kde hledat vhodného 
partnera na spolupráci, se dozvíte na webu 
www.inovacnipodnikani.cz případně přímo 
v Technologickém inovačním centru. /tic/

mě chystaného překvapení ještě jednu 
pozitivní změnu. Zájemci o účast v Mém 
prvním milionu již nejsou omezeni věkem, 
všechna ostatní pravidla zůstávají nadále 
nezměněna. 

Záměry nezůstávají na papíře
Tato soutěž sklízí velký úspěch nejenom 

v rámci získávání nových kontaktů a inspi-
race účastníků, ale především v nárůstu 
počtu realizovaných podnikatelských plá-
nů, které se do soutěže přihlásily. Kromě 

již výše zmíněné zlínské obuvi Vasky se 
do realizace pustili i výherci minulého roč-
níku s motivačním diářem Doller, který je 
známý po celé České republice.

V závěsu nezůstává ani druhým místem 
oceněný projekt Femme Fatale Dress. Nová 
česká značka inspirovaná módou pin up 
a 50. léty. Nabízí nejrůznější střihy a mo-
dely retro módy, které ručně šijí zkušené 
české krejčové z kvalitních materiálů. Sleč-
ny, které za projektem stojí, uspořádaly již 
několik módních přehlídek a workshopů 
nejenom ve Zlíně a spustily i nové webo-
vé stránky, kde si můžete všechny jejich 
produkty i plánované akce prohlédnout. 
www.femmefataledress.com.  /tic/

nový inovační portál 
Zlínského kraje

Technologické inovační centrum Zlín 
spustilo nové webové stránky. Inovační 
portál nabízí návštěvníkům nejrůznější 
informace. Kromě výčtu nabízených slu-
žeb a možností samotného TICu je široké 
veřejnosti k dispozici rozcestník pro začí-
nající podnikatele – START UPy, firmy, ale 
i vědce, který zároveň popisuje možnosti 
jejich vzájemné spolupráce a rozmanitého 
financování projektů. Více na internetové 
adrese www.inovacnipodnikani.cz. /tic/
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>  preZentace

Společnost TUFÍR spol. s r. o. poskytuje 
komplexní služby ve stavebnictví, zabývá 
se jak projekční činností, tak v hlavní 
míře prováděním staveb pozemních, vo-
dohospodářských a dopravních.  Firma 
provádí tyto stavby zejména v Uherském 
Hradišti, Zlínském a částečně i Jihomo-
ravském kraji.

Požadavky na kvalitu práce a ochranu 
životního prostředí zůstávají trvale hlav-
ním důvodem růstu objemu výroby. Proto 
společnost pravidelně prochází procesem 
certifikace a recertifikace jakosti ČSN EN 
ISO. Tým pracovníků je veden k neustálé-
mu zvyšování kvalifikace a používání nej-
novějších technologií a postupů. Každému 

zákazníkovi je společnost schopna zajistit 
„na klíč“ práce od projektu, rozpočtu přes 
inženýring a vlastní výstavbu až po kolau-
daci stavby.

Společnost působí od roku 2002 v pro-
vozním areálu Na Drahách 881 v Ku-
novicích. V současné době má firma 60 
zaměstnanců s velmi dobrým sociálním 
a technickým zabezpečením pracovních 
podmínek.

Společnost TUFÍR se kromě zmiňova-
ných programů „na klíč“ zabývá také stav-
bami občanského vybavení (školy, sporto-
viště, kanceláře), výstavbou průmyslových 
objektů, rekonstrukcí čistíren odpadních 
vod, budováním protipovodňových opat-
ření a dalšími projekty.   /sd/

1. Revitalizace ulice Sokolovská ve Ve-
selí nad Moravou včetně mobiliáře a ve-
řejného osvětlení.

2. Rekonstrukce zemědělského objektu 
na výrobní prostory firmy v Buchlovicích. 

3. Rekonstrukce centrální části města 
Hluk včetně mobiliáře a veřejného osvět-
lení

4. Rodinný dům Kostelany – novostavba 
rodinného domu s použitím nadstandard-
ních materiálů a technologií.

5. Polyfunkční dům Uherské Hradiště 
– zástavba proluky v centru Uherského 
Hradiště.

6. Poldr Bařice - vodní dílo sloužící 
k protipovodňové ochraně

tufír – občanská a průmyslová výstavba, 
rodinné domy na klíč

1

2

3

4

5

6



Simcar s.r.o.
Fryšták u Zlína 

Mob: 724 209 511, tel: 577 911 653, 
prodejna@simcar.cz, Www.Simcar.Cz

Akční nabídka: palivo za 15.000 Kč a sada zimních pneumatik zdarma. Úvěr s úrokem 0,01 %.

»  Výroba ozubených kol a řemenic 
dle výkresové dokumentace

» Válečkové a dopravní řetězy a řetězová kola
» Prodej normovaných převodů – ozubené hřebeny 
» Závitové tyče a matice – NEREZ, OCEL, BRONZ
»  Prodej technických plastů - tyče, 

desky – POM-C, PVC, PET 

Více informací na 
www.rtox.cz

DIVNICE 139 
(průmyslový areál) 
763 21 Slavičín                          
e-mail: info@rtox.cz
Tel: 605 223 220

Výroba ozubených kol

Děkujeme všem zákazníkům za projevenou důvěru v roce 2016 
a těšíme se na další spolupráci.
V novém roce vám přejeme mnoho úspěchů jak v osobním, 
tak i v profesním životě.



Provádíme čištění fasád� čištění střech a ochranu pro�  
novotvor�ě nečistot až s pě� letou zárukou.

•  zv�šíme este� ckou hodnotu objektu

•  vrá� me podkladu původní vzhled

•  zlepšíme úroveň zdravého bydlení

•  prodloužíme životnost fasád a střech

Proces čištění a ochrany je maximálně šetrný 
k povrchu a námi používan� přípravky prak� cky 
nezatěžují životní prostředí.

ŠPÍNU, 
PLÍSNĚ,MECHY,
ODSTRANÍME 

Z KAŽDÉ FASÁDY 
I STŘECHY

www.cistenifasadzlin.cz

tel.: +420 776 663 555
e-mail: mail@kurfurst.cz 


