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Vybrané SIC produkty
INOVAČNÍ VOUCHERY podporují spolupráci firem a výzkumných organizací, výsledkem
Středočeské inovační centrum (SIC) podporuje výzkum,
vývoj a inovace na území Středočeského kraje. Utváříme
partnerství pro inovace a navazujeme spolupráci mezi
firmami a akademickou sférou. Přispíváme k růstu a rozvoji
zejména malých a středních inovačních a technologických
firem a posilujeme konkurenceschopnost středočeského
regionu v rámci české i globální ekonomiky.

Účelem Katalogu je usnadnit přenos výsledků výzkumu a know-how z výzkumných center
v regionu do praxe. Přispět k tomu, aby jedinečná expertíza, kterou centra disponují, našla cestu
do aplikační sféry a pomohla lepšímu fungování firem a zlepšila život ve společnosti.
Firmy a výzkumná centra získávají díky této publikaci další podpůrný nástroj, jak efektivněji
propojit služby výzkumných center na poptávku a potřeby firem při řešení jejich technologických
a inovačních výzev. Řadí se tak vedle již zavedeného dotačního nástroje Inovační vouchery a nové
služby SIC CONNECT, které mají podobné poslání. Katalog a jeho webová interaktivní verze
na portálu www.vedavsrdciinovaci.cz nabízí přehledně a na jednom místě technologické vybavení,
výzkumné a vývojové služby a klíčovou expertízu vybraných výzkumných center ve Středočeském
kraji, které mají potenciál pro spolupráci s firmami či obcemi. Obsahuje také reference úspěšně
realizovaných společných projektů výzkumných center s partnery z aplikační sféry.
Katalog také prezentuje Středočeský kraj jako atraktivní místo s vysokým inovačním potenciálem
a výzkumnou excelencí v řadě oborů a technologických oblastí. Současně pomáhá výzkumným
centrům s komercializací a propagací aktivit směrem k možným uživatelům a cílovým skupinám.
Další služby SIC můžete nalézt na webu v sekci “Výzkumná centra a univerzity”.

může být například smluvní výzkum či testování. Středočeské inovační centrum na takovou
spolupráci poskytuje finanční podporu s rychlou a jednoduchou administrací. Na příklady firem,
které voucher již využily, se můžete podívat na PŘÍBĚHY INOVAČNÍCH VOUCHERŮ. Inovační voucher
je určen pro firmy, které mají sídlo nebo provozovnu ve Středočeském kraji.

SIC CONNECT

je služba, která pomáhá klientovi v takových oblastech, jako je vývoj
nových produktů nebo optimalizace produkce, a které není schopen sám vlastními silami vyřešit.
Středočeské inovační centrum dokáže klienta propojit s vhodnými partnery, jako jsou vývojové
firmy či výzkumné organizace, které mu pomohou problémy a výzvy vyřešit. SIC CONNECT je určen
firmám, které mají sídlo nebo provozovnu ve Středočeském kraji.

SIC PLATINN pomáhá firmám odhalit problémy, inovační příležitosti a skrytý potenciál.
Následně za pomocí spolupráce s vybraným expertem ze sítě PLATINN firma realizuje změny
vedoucí k rozvoji a růstu firmy. Expert pracuje formou koučinku a mentorinku přímo s majitelem
nebo manažerem firmy. Cílovou skupinou jsou technologicky orientované malé a střední firmy
s ambiciózní vizí, které mají sídlo nebo provozovnu ve Středočeském kraji.

KREATIVNÍ VOUCHERY

Středočeského kraje jsou jednorázová účelová dotace
na podporu spolupráce malých a středních firem z regionu středních Čech s odborníky z kreativního
sektoru z celé České republiky. Podporovány jsou projekty, které se vyznačují inovačním přístupem
a mají potenciál podílet se na rozvoji ekonomiky regionu. Dotační titul se vyznačuje osobním
přístupem ke klientům, nenáročnou rychlou administrativou.

ČLENOVÉ A ZAKLADATELÉ:
• Středočeský kraj
• Fyzikální ústav AV ČR

• Výzkumný ústav geodetický,
kartografický a topografický

• Astronomický ústav AV ČR

• České vysoké učení technické

Více informací
na www.s-ic.cz
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NAŠE VYBAVENÍ
A JEHO VYUŽITÍ

Perkův dalekohled
Optický dalekohled s průměrem zrcadla 2 m, největší ve střední
Evropě; je určen k výzkumu zejména horkých hvězd a extrasolárních
planet - kromě uživatelů ústavu slouží i spolupracujícím univerzitám
Digitální automatické observatoře pro výzkum meteorů
Jejich systém tvoří bezobslužnou síť pokrývající prakticky celou
střední Evropu (European Fireball Network); slouží výzkumníkům
zapojeným do tohoto projektu v oblasti výzkumu meziplanetární
hmoty

 Fričova 298, 251 65 Ondřejov

RNDr. Stanislav Gunár, Ph.D.
Vědecký pracovník Slunečního
oddělení

ASTRONOMICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.
KOSMICKÉ TECHNOLOGIE A AUTOMATIZOVANÉ
POZEMNÍ SYSTÉMY

 +420 323 620 340
 stanislav.gunar@asu.cas.cz
 www.asu.cas.cz

SLUŽBY PRO
VEŘEJNOU SPRÁVU
CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

Vyvíjíme design vědeckých přístrojů na paluby kosmických sond, jako
jsou sonda Solar Orbiter (zkoumání Slunce zblízka), PLATO (výzkum
exoplanet) nebo JUICE (mířící k ledovým měsícům planety Jupiter).
Vedle toho se naši odborníci zabývají i podpůrnými pozemními
pozorováními a teoretickými studiemi/počítačovým modelováním
(High Performance Computing – HPC) zkoumaných objektů.

Průzkum Země z vesmíru, zejména dálkový geologický průzkum,
identifikace ložisek surovin (např. ropy, zemního plynu, podzemní
vody) či různých geologických fenoménů (např. výzkum mořských
proudů), které mají vliv na klima a tvorbu počasí a mohou tak
být zajímavé pro veřejnou správu z hlediska přípravy na případné
klimatické změny.

Průmyslovým hi-tech podnikům v oblasti kosmických technologií
nabízíme:
•

expertizu v oblasti definice designu kosmických přístrojů

•

účast v mezinárodních konsorciích zabývajících se realizací HW
i SW pro kosmické mise (účast na mezinárodních zakázkách,
příležitost pro rozvoj firmy)

•

mezinárodní kontakty, především do Evropské kosmické agentury
(ESA)

Máme bohaté zkušenosti s vývojem automatizovaných systémů
pro (astronomická) pozorování. Jde o řízení velkých dalekohledů,
včetně dálkového řízení globálního dosahu přes internetové rozhraní,
robotické dalekohledy s extrémně rychlým najetím na pozorovaný
objekt, nebo automatické observatoře pro celonoční sledování oblohy.
Pro samotnou realizaci HW a SW využíváme specializované firmy,
kterým poskytneme základní design automatizovaných observatoří
navrhovaný našimi odborníky.
Firmám, jejichž obor podnikání může zahrnovat vývoj
automatizovaných systémů, nabízíme:
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•

expertizu v oblasti designu automatizovaných observatoří
a robotických dalekohledů

•

zahraniční kontakty – především do Evropské jižní observatoře
(ESO), jíž je ČR členem

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
PROJEKTSOFT HK A.S.
Společnost začínala projekty automatizovaného řízení dalekohledů v ČR a nyní svoje zakázky realizuje pro ESO
přímo v Chile.

KLÍČOVÁ
SLOVA

kosmický výzkum, robotické dalekohledy, automatizované observatoře,
dálkový průzkum země, mezinárodní kontakty ESA a ESO, design
kosmických přístrojů, účast v mezinárodních projektech, příležitost pro
růst firem
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NAŠE VYBAVENÍ
A JEHO VYUŽITÍ

Radioteleskop RT5
Největší v ČR; detekuje radiová vzplanutí na Slunci; přístroj slouží
pro potřeby ústavu, data z něj získaná jsou ale dostupná veřejně
Výpočetní HPC cluster OASA
Slouží k numerickému modelování (simulacím) slunečních erupcí,
jevů s potenciálním velkým impaktem na pozemské i kosmické
technologie; přístroj slouží pro potřeby ústavu a výzkumné komunity
obsluhované českým uzlem ALMA-infrastruktury EU ARC

 Fričova 298, 251 65 Ondřejov

Pavel Suchan
Tiskový tajemník

SLUŽBY PRO
VEŘEJNOU SPRÁVU

 +420 737 322 815

Předpovědi sluneční a geomagnetické aktivity pro ČT, Český rozhlas
a další média

ASTRONOMICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.

 suchan@astro.cz

Pro obce konzultace v oblasti veřejného osvětlení v kontextu ochrany
životního prostředí a zdravotních dopadů na obyvatele obcí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ HROZBY

 www.asu.cas.cz

Popularizační a vzdělávací akce

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

Zabýváme se riziky kosmického počasí, která se kvůli rostoucí
závislosti naší civilizace na technologiích stala relevantní přírodní
hrozbou. Zabýváme se výzkumem sluneční aktivity, jejími vlivy
na kosmické počasí a jeho prostřednictvím i na technologie
a bezpečnost provozu těchto technologií. Tyto znalosti jsou
využitelné jak v průmyslu, tak ve veřejné správě.
Konkrétně nabízíme:
hodnocení rizik sluneční činnosti a kosmického počasí
na bezpečnost provozu energetických přenosových soustav
expertizu v oblasti rušení GPS signálu vlivem sluneční aktivity
– přímé měření rušivých radiových signálů ve frekvenční
oblasti, v níž operuje GPS
charakteristiku rizikových faktorů vlivu sluneční činnosti
na drátové i bezdrátové komunikační prostředky (např. i prostředky
dálkového řízení autonomních letounů/vozidel)
krátkodobé předpovědi sluneční aktivity a jejího vlivu na Zemi
V oblasti ochrany před světelným znečištěním ukazují výzkumy
v oblasti biologie i humánní medicíny z posledních let nepříznivý
vliv naddimenzovaného nebo obecně nevhodně navrženého umělého
nočního osvětlení na živé organismy.
Klientům, především ve veřejné správě, můžeme nabídnout
konzultace v oborech:
platná a připravovaná legislativa ČR a EU v oblasti světelného znečištění
„guidelines“ pro správný návrh veřejného osvětlení, kontakt
na odborníky v této oblasti
tipy na perspektivní osvětlovací technologie a doporučené typy svítidel
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příklady dobrých řešení ve městech, kde už tato řešení byla realizována

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Expertní a poradenská činnost v oblasti problematiky světelného znečištění, aktivní lektorování na seminářích
pro státní správu a samosprávu
SVAZ MĚST A OBCÍ ČR
Expertní a poradenská činnost v oblasti problematiky světelného znečištění

KLÍČOVÁ
SLOVA

životní prostředí, přírodní hrozby, světelné znečištění, osvětlovací
technologie, bezpečnost technologií, sluneční aktivita, GPS signál,
autonomní vozidla a letouny

9

Zobrazovací metody – Czech-Bioimaging
špičkově vybavená mikroskopická laboratoř pro optickou
(fluorescenční), elektronovou mikroskopii a průtokovou cytometrii,
včetně přípravy vzorků a školení
Centrum molekulární struktury (CMS)
expertíza, měření a asistence v oblastech prostorové struktury, funkce
a biofyzikálních vlastností biologických molekul
Gene Core
komplexní služby v oblasti genové exprese – kontrola kvality
experimentu, single cell analýza, vysokokapacitní a digitální PCR,
příprava NGS knihoven
 Průmyslová 595, 252 50 Vestec

BIOCEV
BIOTECHNOLOGICKÉ A BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM
AKADEMIE VĚD A UNIVERZITY KARLOVY

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

Mgr. Michal Schmoranz

OMICS Proteomika a Genomika

Manažer technologického
transferu
 +420 777 468 683

analytické služby v oblasti proteomiky, metabolomiky a analýzy
malých molekul, vyhodnocení dat, servisní služby v oblasti sekvenace
DNA a fragmentační analýzy DNA

 michal.schmoranz@img.cas.cz

Laboratoř čistých prostor

 www.biocev.eu

Kryotechnologie

Nabízíme možnost komerční spolupráce, spolupráce formou
smluvního nebo kolaborativního výzkumu pro:
Biotechnologické a biomedicínské společnosti – návrh nových
diagnostických postupů v léčbě závažných onemocnění, hledání
prvotních indikátorů choroby, školení zaměstnanců v pokročilých
biotechnologických metodách apod.
Farmaceutický průmysl – návrh nových léků a jejich formulací,
testování účinnosti nových látek ve specificky navozených
modelových situacích; preklinické testování kandidátních
látek na zvířatech (např. testy toxicity, farmakokinetické,
toxikokinetické, hematologické, biochemické a bioanalytické
testování, histopatologie, imunologické metody apod.)
Potravinářství – možnost využití vědeckých poznatků pro výrobu
inovativních zdravých produktů, příprava nanoformulací
důležitých potravinových doplňků (např. využití kurkuminu
jako účinné látky proti neurodegenerativním onemocněním);
testování kvality potravin aj.
Zemědělství – epigenetika – výzkum kvality výživy skotu a jejího
vlivu na dojivost a kvalitu masa, vývoj vakcín pro hospodářská
zvířata

NAŠE VYBAVENÍ
A JEHO VYUŽITÍ

výroba zdravotnických prostředků, léčivých látek a hodnocených
léčivých přípravků, které odpovídají požadavkům registrace
nebo povolení klinického hodnocení; základní chemické syntézy
a zpracování produktu (i s aktivními farmaceutickými substancemi)

Využití servisních laboratoří, tzv. core facilities, i pro externí
uživatele (open access):

dlouhodobé uchovávání vzorků v kapalném dusíku nebo jeho párách

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
CELGENE, S.R.O.

NOVARTIS S.R.O.

Symposium G3

Vypracování analýzy nemocných s myelodysplastickým
syndromem

WAKE FOREST UNIVERSITY HEALTH SCIENCES
Identifikace a charakterizace genetických faktorů
přispívajích k chronickým onemocněním ledvin

CANN & CANN RESEARCH S.R.O.
Zavádění nových léčebných metod a přístupů

PHJ S.R.O.

TECNIPLAST S.P.A., ITALY

Popis validované metodiky LC-MS stanovení analytu
ve zvířecí plasmě (matrici) 5x

Technical consultancy and training

AGRAGROUP A.S.

MCEPHARMA S.R.O.

Vývoj a výzkum inovativní formulace inhibitoru

Vývoj inovativních doplňků stravy a doplňkových krmiv
pro zvířata

BIO-VENDOR – LABORATORNÍ MEDICÍNA, A. S.

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Provedení laboratorních testů, které budou
založeny na hmotnostně spektrometrické detekci
imunoafinitně nabohacených antigenů

Zajištění charakterizace vaginálního mikrobiomu
sekvenačními metodami pro projekt „Screening rizika
předčasného porodu zavedením programu QUIPP“

České centrum pro fenogenomiku
expertíza a servis ve výzkumu funkce genů, produkce geneticky
modifikovaných myších modelů, preklinické testování kandidátních
látek
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KLÍČOVÁ
SLOVA

molekulární a buněčná biologie, biologie nádorových buněk,
fenogenomika, strukturní biologie, proteinové a tkáňové inženýrství,
virologie, vývoj diagnostických a léčebných postupů, vývoj farmak,
regenerativní léčba, genová terapie
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Laboratoř strukturní biologie
zakázkové klonování, heterologní exprese, purifikace
a biochemická, biofyzikální a strukturní charakterizace cílových
proteinů; k dispozici jsou optimalizované expresní systémy
založené na E.coli, kvasinkách (K. lactis, P. pastoris), hmyzích
buňkách (S2 buňky, bakulovirový systém) a savčích buňkách
(HEK293)
identifikace molekulárních cílů rakovinných léčiv
(RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.)

 Průmyslová 595, 252 50 Vestec

RNDr. Stanislav Sámek
Transfer technologií

NAŠE VYBAVENÍ
A JEHO VYUŽITÍ

Expertíza, měření a asistence v následujících oblastech:
krystalizace biologických molekul

 +420 325 873 708

monokrystalová rentgenová difrakce

BIOTECHNOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

 stanislav.samek@ibt.cas.cz

řešení krystalových struktur biologických molekul

STRUKTURNÍ BIOLOGIE A PROTEINOVÉ
INŽENÝRSTVÍ

 www.ibt.cas.cz

analýza maloúhlovým rentgenovým rozptylem (SAXS)

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

techniky pro sledování struktury a stability biomolekul
(DSC, DSF, DLS, CD)
stanovení parametrů interakcí makromolekulárních látek
(SPR, ITC, MST)

Laboratoř biomolekulárního rozpoznávání (prof. Ing. Bohdan
Schneider, CSc., DSc.)

časově rozlišená fluorescence a infračervená spektroskopie
(FTIR)

produkce, purifikace a biofyzikální charakterizace
lékařsky důležitých proteinů, především cytokinů z rodiny
Interleukinu 10 a jejich receptorů

identifikace a charakterizace bílkovin pomocí hmotnostní
spektrometrie
charakterizace posttranslačních modifikací

s tím souvisí i využití námi vytvořeného unikátního
proteinového scaffoldu pro přípravu inhibitorů, případně
aktivátorů, signálních drah interleukinů, interferonů a jiných
signalizačních molekul; pomocí proteinového inženýrství,
výpočetních metod a tzn. nekanonických aminokyselin lze
modifikovat náš scaffold pro diagnostické a detekční účely

sledování terciární a kvartérní struktury proteinů
Přístrojové vybavení:

www.ibt.cas.cz/core-facility/CMS/equipment.html

Laboratoř inženýrství vazebných proteinů (RNDr. Petr Malý, CSc.)
příprava nových typů malých vazebných proteinových
molekul, které se vážou ke svým cílům s vysokou
afinitou a specificitou a mohou nahrazovat komplexní
molekuly protilátek v různých aplikacích při diagnostice
a terapii lidských onemocnění: jsou vhodné např. k vývoji
diagnostických souprav, vakcín, imunoterapeutik
a teranostik; komerční potenciál skýtá zejména vývoj
proteinů „na míru“
vývoj diagnostických souprav ke sledování účinnosti
polyvalentních veterinárních vakcín
Laboratoř struktury a funkce biomolekul (Ing. Jan Dohnálek, Ph.D.)
strukturní a biofyzikální charakterizace lékařsky
a biotechnologicky důležitých enzymů a jejich komplexů
moderními krystalografickými a biofyzikálními metodami,
cílená modifikace těchto látek za účelem zvýšení jejich
účinnosti, stability a využitelnosti
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PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
DYNTEC SPOL. S R.O.

MERCK & CO. (MSD)

Soupravy na testování kvality vakcín při vývoji
nových polyvalentníchveterinárních vakcín.

Zakázková exprese, purifikace a krystalizace cílového
proteinu.

NOVOZYMES A/S

BAYER AG

Určování struktury průmyslově významných
enzymů.

Zakázková exprese, purifikace a krystalizace cílového
proteinu.

KLÍČOVÁ
SLOVA

strukturní biologie, proteinové inženýrství, vývoj léčebných
a diagnostických prostředků
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analýzy nukleových kyselin a standardizačních protokolů
pro efektivní pracovní postupy; výzkumné projekty směřují
do oblasti vývojové biologie a neurobiologie, aplikované projekty
cílí na výzkum a diagnostiku rakoviny

 Průmyslová 595, 252 50 Vestec

RNDr. Stanislav Sámek
Transfer technologií
 +420 325 873 708

BIOTECHNOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

 stanislav.samek@ibt.cas.cz

VÝVOJ LÉČEBNÝCH A DIAGNOSTICKÝCH POSTUPŮ

 www.ibt.cas.cz

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

Laboratoř molekulární terapie (Ing. Lukáš Werner, Ph.D.)
vývoj nových, selektivně působících, mitochondriálně
cílených protirakovinných látek

NAŠE VYBAVENÍ
A JEHO VYUŽITÍ

Gene Core – Kvantitativní a digitální PCR
Experimentální design, návrh a validace primerů, příprava vzorků
a kontrola kvality, vyhodnocení dat

vývoj a klinické testování onkologického léku MitoTam
(prof. Ing. Jiří Neužil, CSc.) ve spolupráci se Servisní
technologickou laboratoří

PCR techniky – real-time PCR, vysokokapacitní PCR
a digitální PCR
Single cell analýza – automatizovaný sběr buněk, kultivace,
profilování genové exprese

Laboratoř reprodukční biologie (RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D.)
studium procesů, molekulárních faktorů a mechanizmů při
oplodnění savců, objasnění funkce proteinů reprodukčního
traktu, příprava monoklonálních protilátek k testování
kvality spermií

NGS RNA-Seq – experimentální design, příprava knihoven
a kontrola kvality, základní analýza dat
Two-Tailed RT-qPCR analýza – specifická kvantifikace miRNA
pomocí jedinečné ultra sensitivní techniky

vývoj diagnostických souprav k testování kvality spermií,
technologie na selekci neporušených spermií pro použití
v asistované reprodukci

Přístrojové vybavení:

genexp.ibt.cas.cz/instr.html
Laboratoř molekulární patogenetiky (RNDr. Gabriela Pavlínková,
Ph.D.)
molekulární mechanismy diabetické embryopatie
a s ní spojené vrozené malformace, nové postupy pro
prevenci a diagnózu zdravotních komplikací způsobených
diabetickým těhotenstvím, analýzy molekulárních
mechanismů působení diabetu na dospělé srdce a ledviny,
diabetická kardiomyopatie a nefropatie, identifikace
genů a signálních drah, které jsou nezbytné pro vývoj
specifických buněčných typů vnitřního ucha
Laboratoř genové exprese (prof. Mikael Kubista, Ph.D.)
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genové expresní profilování a analýza jednotlivých buněk
pomocí RT-qPCR a RNA-Seq, vývoj metod a aplikací pro

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
KKCG A SMART BRAIN

TATAA BIOCENTER AB

Vývoj a klinické testy látky MitoTam, která
vznikla v laboratořích BIOCEV

Vývoj nových metod a aplikací pomocí PCR/qPCR

KLÍČOVÁ
SLOVA

reprodukční biologie, vývoj léčebných a diagnostických prostředků,
molekulární patogenetika, patologické stavy buňky, nádorová rezistence,
prevence onemocnění, molekulární terapie, vývoj nových protirakovinných
látek
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NAŠE VYBAVENÍ
A JEHO VYUŽITÍ

zázemí řízených klimaboxů, van pro kultivaci mikrořas, řízené
podmínky pro kultivaci
unikátní vybavení: cytometry, molekulárně biologická laboratoř,
experimentální zahrada – maloplošné parcely pro experimenty,
srovnávací sbírky pylu
kompletní softwarové vybavení pro analýzu vektorových
a rastrových dat a zpracování dat Dálkového průzkumu země DPZ
(ArcGIS a vybrané extenze; PCI Geomatica Prime 10.0 s modulem
Orthoengine; eCognition Developer 9.2, ENVI), tak zařízením pro
terénní měření polohy (GNSS Trimble decimetrovou přesností
a mapovací sestavu Field-Map) a spektrální odrazivosti (Spectral
Evolution Full Range Portable Spectroradiometer)

 Zámek 1, 252 43 Průhonice

Mgr. Pavla Růžková, PhD.
Vedoucí projektového oddělení
 +420 722 744 415

BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.

 pavla.ruzkova@ibot.cas.cz
 www.ibot.cas.cz

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

fertilita a mikrobiální aktivita zemědělských půd
– stanovení populací mykorhizních hub a bakterií
důležitých pro růst plodin
bioprospekce potenciálních rostlin a mikrořas pro využití
ve farmacii, kosmetice a potravinářství
přírodě blízké a energeticky nenáročné technologie
pro odstranění farmak, pesticidů a sinic z povrchových,
odpadních a pitných vod, technologie detekce
znečisťujících látek ve vodách, lokalizace nelegálních
zdrojů znečištění apod.
molekulární analýza rostlinných genomů

SLUŽBY PRO
VEŘEJNOU SPRÁVU

adaptace na sucho nebo snížení dopadů sucha, zlepšení kvality
vody a zlepšení využívání přírodních zdrojů
„na míru šité“ technologie pro zlepšení kvality vod, snížení výskytu
sinic a snížení obsahu znečisťujících látek ve vodách

využití analýzy pylových zrn pro zjišťování pravosti medu,
alergologii nebo pro forenzní analýzy

využití moderních GIS technologií v péči o veřejná prostranství

využití Geografických informačních systémů (GIS)
a Dálkového průzkumu země (DPZ) v zemědělství, lesnictví,
péči o veřejná prostranství

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
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AGRA GROUP A. S., STŘELSKÉ HOŠTICE

RABBIT TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV A.S., RABBIT CZ, A.S.,

AGRA Group a. s. se podílela a je
spolumajitelem patentu – Přípravku
na ochranu rostlin proti hmyzu, který
je postaven na přírodním řešení
– obsahuje extrakt z topolu černého.
(Patent č. 306 602)

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ECOFUEL
LABORATORIES S.R.O.

KLÍČOVÁ
SLOVA

Partneři spolupracovali na vytvoření, testování a ověření směsi
endofytních hub pro zvýšení produkce biomasy, způsobu její přípravy
a jejího použití a jsou spolumajiteli patentu pro tuto směs.
(Patent č. 306 950)

bioprospekce rostlin a mikrořas, fertilita půd, ekotoxikologie a čištění
vod, GIS technologie, rozpoznávání pylových zrn, mikrobiální aktivita
zemědělských půd, molekulární analýza rostlinných genomů, řízená
kultivace, experimentální zahrada, veřejná prostranství
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separační metody, odstraňování nebezpečných látek, příprava
ultračistých vod
water management v průmyslových provozech
Zpracování a likvidace odpadů
vývoj a aplikace metod pro zpracování a likvidaci radioaktivních
nebo toxických odpadů
optimalizace objemu a uložení odpadů
Vodíkové a akumulační technologie
vývoj a aplikace moderních metod výroby vodíku
vývoj a aplikace akumulačních jednotek
 Husinec-Řež 130, 250 68 Husinec-Řež

Ing. Milan Patrik, MBA
Ředitel společnosti
 +420 266 173 535

CENTRUM VÝZKUMU ŘEŽ, s.r.o.

 milan.patrik@cvrez.cz
 www.cvrez.cz

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

Materiálový výzkum včetně radiačního testování
realizace testování materiálů v různých provozních
prostředí s vysokým korozním potenciálem (vysoké teploty,
tlaky, chemické prostředí – např. superkritická voda, tekuté
kovy) nebo s radiačním zatížením

NAŠE VYBAVENÍ
A JEHO VYUŽITÍ

studený kelímek – testování vlastností materiálů za velmi
vysokých teplot
laboratoř nedestruktivního testování

hodnocení mikrostruktur materiálů po expozici, analýzy
příčin poruch

Podrobný přehled infrastruktur a možnosti open access využití
najdete na www.cvrez.cz/oa

Aplikace ionizujícího záření

provádění výpočetních analýz, měření a hodnocení
transportu záření
poskytování ozařovacích kapacit pro testování materiálů
a vývoj a výrobu radioizotopů pro medicínské nebo
průmyslové aplikace
vývoj a aplikace neutronové radiografie a neutronové
aktivační analýzy
Podpora energetiky a průmyslu
výzkumná podpora provozu elektráren, bezpečnostní
hodnocení a analýzy
vývoj a aplikace metod nedestruktivního testování
vývoj a aplikace metod, manipulátorů a robotických
systémů pro diagnostiku stavu technologií
Chemie
vývoj a aplikace analytických metod
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vývoj a aplikace metod čištění vod – membránové metody,

horké komory
laboratoře mikrostrukturálních a mechanických analýz

mechanické testování materiálů a komponent včetně
materiálů po ozáření

poskytování neutronových a gama polí pro oblast výzkumu
interakce záření s hmotou

jaderné reaktory LVR-15 a LR-0

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
ESTCOM CZ A.S.

ČEZ A.S./ÚJV ŘEŽ, A.S.

Materiály pro pokročilé jaderné reaktory a další energetické aplikace
(vývoj keramických a kovových konstrukčních materiálů s cílem
dosáhnout lepší odolnosti; porovnání odolnosti vysokoteplotních
slitin dodaných ze sléváren se stejnými slitinami vyrobenými
z vratu materiálu po výrobě vysokoteplotních komponent metodou
vytavitelného modelu)

Výzkum v oblasti hodnocení životnosti
tlakových nádob reaktorů

ALVEL, A.S.

MPOWER ENGINEERING, A.S.

Výzkum a vývoj technologie povrchových úprav povlakových trubek
palivových elementů jaderných reaktorů pro zvýšení jejich odolnosti
v provozních i havarijních podmínkách a při dlouhodobému skladování

Vývoj komponent pro rychlé reaktory
a pro aplikaci v jaderné fúzi

KLÍČOVÁ
SLOVA

DOOSAN ŠKODA POWER, S.R.O.
Výzkum a vývoj korozně odolné NT
lopatky pro parní turbíny

vývoj a testování materiálů, inovativní materiály, ozařovací experimenty,
jaderné reaktory, jaderné palivo, jaderná bezpečnost, chemie, čištění vod,
zpracování a likvidace odpadů, vodíkové technologie, akumulace energie
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NAŠE VYBAVENÍ
A JEHO VYUŽITÍ

4 motorové zkušebny do výkonu 400 kW s přívodem až pěti
typů standardních kapalných paliv, CNG a směšovací stanice
Komplexní zkoumání hnacího ústrojí vozidla od spotřeby paliva přes
emise po výkon, zkoušky elektromotorů s využitím simulátoru baterií
do výkonu 100 kW, experimentální jednoválcový motor k výzkumu
nekonvenčních způsobů spalování ad.
Emisní pracoviště s válcovou brzdou o celkovém výkonu 300 kW
Testování vozidel (i motocyklů) s náhonem na obě nápravy
v souvislosti s moderními asistenčními systémy, simulace především
podélné dynamiky jízdy, měření a analýza spalin aj.

 Přílepská 1920, 252 63 Roztoky u Prahy

3 zkušebny (laboratoře) převodovek, jedna se soustrojím tří
dynamometrů a robotem ovládajícím spojku a řazení rychlostí
Analýzy a hodnocení správného chování jednotlivých soukolí, které
měří akcelerometry, snímače teploty a další přístroje. Měření vibrací
a hlučnosti, životnostní zkoušky, zkoušky planetových převodů
používaných v hybridních vozidlech ad.

Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.
Vedoucí centra
 +420 603 507 194

ČVUT

 bohumil.mares@fs.cvut.cz

CENTRUM VOZIDEL UDRŽITELNÉ MOBILITY

 www.cvum.cz

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

Zkušební vstřikovací stolice
Přesné měření průtoku paliva v hlavní i vratné větvi, řízení tlaku
v sestavě common-rail, ověření správnosti funkce u prototypových
vstřikovačů.
Simulace v laboratořích ověřují přesnost matematicko-numetrických
modelů, které testování předcházejí.

optimalizační postupy při výzkumu a vývoji pístových
spalovacích motorů v oblasti termodynamiky,
aerodynamiky, přeplňování, emisí, motor managementu,
dynamiky motorů a pevnostní analýzy

SLUŽBY PRO
VEŘEJNOU SPRÁVU

návrh konstrukce a optimalizace převodovek vozidel
(mechanické, hydraulické, elektrické hnací ústrojí), návrh
pérování vozidel včetně aktivních mechatronických prvků
a jejich řízení, řešení problematiky aerodynamiky vozidel
a pasivní bezpečnosti

CVUM spojuje pracovníky a postgraduální studenty Fakulty strojní
a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze s dalšími výzkumnými
a vývojovými pracovišti a průmyslovými partnery. Řeší společné
projekty (mezinárodní/evropské i národní) s přesahem do příbuzných
oborů (letecký průmysl, energetika, chemie). Do výukové činnosti
CVUM jsou zapojeni studenti bakalářských a magisterských
programů technických škol (nejen ČVUT).

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
ŠKODA AUTO, A.S.
Spolupráce na evropských a národních projektech (např. MPO, MŠMT, TAČR),
smluvní výzkum, sdílení externistů
VW, DAIMLER, RENAULT, FORD, JOHN DEERE, RICARDO AD.
Spolupráce na evropských projektech (např. Horizon 2020)
i na projektech ryze komerčních
GAMMA TECHNOLOGIES INC.
Licence programu GT-SUITE, dar ve výši 1 mil. USD, výzkumné, vývojové činnosti
a výuky FS/CVUM

AVL LIST GMBH,
IFP ENERGIES NOUVELLES,
FEV EUROPE GMBH,
TÜV SÜD CZECH S.R.O.,
MBTECH BOHEMIA S.R.O.,
PORSCHE ENGINEERING
SERVICES, S.R.O. AD.
Další příklady
spolupracujících zahraničních
i domácích firem

EATON EUROPEAN INNOVATION CENTER
Dlouhodobá spolupráce od r. 2013 týkající se motorových brzd, rozvodů,
mechanického přeplňování ad.činnosti a výuky FS/CVUM
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KLÍČOVÁ
SLOVA

nová řešení a optimalizace pístových spalovacích motorů a hnací agregáty
vč. elektrických a hybridních a jejich řízení skrze experimenty a virtuální
realitu
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NAŠE VYBAVENÍ
A JEHO VYUŽITÍ

cca 50 unikátních laboratoří a pracovišť, např. laboratoře JIP,
biochemie, XUV, optiky, anatomických modelů, laboratoř robotické
fyzioterapie, umělé plicní ventilace
unikátní přístrojové vybavení, např. celotělový umělý pacient,
špičkové vybavení pro optiky a optometristy, high-tech simulátor
kojence, plně vybavená sanitka, plastinovaná těla, kamerový
systém pro orientaci nevidomých, řízená robotická ruka

 Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.
Proděkan pro vědeckou činnost
a postgraduální studenty
 +420 224 968 576

ČVUT
FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

 pavel.smrcka@cvut.cz
 www.fbmi.cvut.cz

Spolupracujeme s významnými zástupci klinických
pracovišť a participujeme na výzkumných projektech
a centrech.
Orientujeme se zejména na projekty spojující oblast
techniky, medicíny, zdravotních a sociálních služeb
a bezpečnostních a záchranných složek.
Jsme špičkové pracoviště v oboru neonatální
vysokofrekvenční plicní ventilace, výzkumu
telemedicínských systémů k monitoraci a podpoře léčby
diabetiků a vývoje nových postupů v medicíně katastrof
a ochraně obyvatelstva.
V současnosti např. vyvíjíme rychlé tenkovrstvé scintilátory
pro 2D-zobrazování s vysokým rozlišením, zkoumáme
nové kvantové detekční technologie pro sensing
ve vnitrobuněčném prostředí či vyvíjíme přístroj
pro univerzální roboticky asistovanou rehabilitaci končetin
s účinným zahrnutím biofeedbacku.
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PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
ING MEDICAL S.R.O.

GRADE MEDICAL S.R.O.

Realizace projektu MPO TRIO „Optimalizace
nových metod přípravy vysoce sofistikovaných
krytů ran a jejich ověření pro použití především
ve zdravotnictví“

Realizace projektu MPO TRIO „Vývoj nanovlákenných
scaffoldů zajišťujících aplikaci celulárních
produktů, včetně fyzikální stimulace účinku,
s účelem určení pro léčbu chronických ran“

INESAN, S. R. O.

EMBITRON S.R.O.

Realizaci projektu TA ČR ZETA s názvem
„Zpátky za volant – Diagnostický
a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození
mozku“

Realizace projektu s názvem „Transportabilní
personalizovaný lékařský přístroj pro
vakuově-kompresní terapii“

KLÍČOVÁ
SLOVA

biomedicína, zdravotnická přístrojová technika, telemedicína, biomedicínská
informatika, bezpečnostní výzkum, medicína katastrof, Health Technology
Assessment, zdravotní a sociální služby, profesní zdravotnické obory
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Laboratoř fyzikální terapie
Laboratoř robotické rehabilitace
Biochemická a hematologické laboratoř včetně Bioboxu
Laboratoř urgentní medicíny
Laboratoř ošetřovatelství
3D model krajiny pro modelování krizových situací a možností
zásahu složek IZS
Počítačová učebna pro práci s informačními systémy
bezpečnostního a krizového managementu

 Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

prof. MUDr. Leoš Navrátil
CSc. MBA, dr.h.c.
Vedoucí katedry
 +420 224 359 902

ČVUT

 leos.navratil@fbmi.cvut.cz

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
KATEDRA ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ A OCHRANY OBYVATELSTVA

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

 www.fbmi.cvut.cz

Zdravotnictví:
biotelemetrický systém pro IZS – komplexní sledování
fyzikálních a biochemických hodnot u organizmu při zátěži
a ohrožení, vliv environmentálních parametrů, možnosti
prevence a ochrany
nové fyzikální metody ve fyzioterapii (přístrojová
rehabilitace, laseroterapie, vysokoindukční magnetoterapie)

SLUŽBY PRO
VEŘEJNOU SPRÁVU

problém možného importu vysoce nebezpečné nákazy a její
identifikace

Služby pro zdravotnické organizace (oblast vědecko-výzkumná
a léčebně preventivní) a v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového
řízení a bezpečnosti (spolupráce např. s Hasičským záchranným
sborem ČR, vybranými útvary Armády České republiky nebo Policií
České republiky)

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva:
vývoj technologií pro polní a laboratorní analýzu bojových
chemických látek a dalších z bezpečnostního hlediska
významných toxických sloučenin s důrazem na jejich
testování v podmínkách blízkých reálným
výzkum a vývoj dekontaminačních prostředků a stanovení
postupů při dekontaminaci v improvizovaných podmínkách

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
ORITEST SPOL. S R.O.

THERAP TILIA SPOL. S R.O.

ORIMPEX S.R.O.

AESKULAB A.S.

T-SOFT A.S.

zpracováni principů zdravotnické kritické infrastruktury
a jejich aplikace do příslušných havarijních plánů
a metodických postupů a ochrana měkkých cílů
blackout – identifikace krizových míst a jejich ochrana
a možnosti řešení
detekce radikalizace v kontextu ochrany obyvatelstva
a měkkých cílů před násilnými incidenty
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fyzioterapie, zdravotnický záchranář, zdravotní laborant, radiologický
asistent, ochrana obyvatelstva, medicína katastrof, bezpečnostní
výzkum, radiobiologie, toxikologie, biologické noxy, terorismus,
extremismus, blackout
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Další specializované služby:
revize existujících projektů z pohledů technických požadavků
a standardů udržitelnosti
návrh opatření pro efektivní a úsporný provoz objektu
specifikace technologií pro pečovatelské domy
a sociálně-zdravotní zařízení
konzultace pro optimální využití stávajících objektů
integrace řízení budovy do konceptu Smart City
inovace veřejné služby nebo organizačního modelu metodou
human-centred design

 Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad

zavádění konceptu zdravé budovy s využitím moderních
technologií

Mgr. Tereza McLauhlin Váňová
Koordinátorka pro transfer
technologií

ČVUT, UNIVERZITNÍ CENTRUM
ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV

CO NABÍZÍME
PRO VEŘEJNOU
SPRÁVU

demonstrace inovativních technologií na objektu

 +420 792 311 399

hodnocení udržitelnosti budov

 tereza.mclaughlin.vanova@cvut.cz

vzdělávání zástupců veřejné sféry v oblasti udržitelné výstavby

 www.uceeb.cz

Významné veřejně dostupné metodiky a další materiály
Metodika hodnocení udržitelných chytrých měst slouží městům
a obcím, které mají zájem o rozvoj Smart City konceptu a jeho průběžné
vyhodnocení, metodika je dostupná zde: mmr.cz/cs/Microsites/SC/

Metodiky/Metodika-hodnoceni-udrzitelnych-chytrych-mest-Sm/
Metodiky-hodnoceni-udrzitelnych-chytrych-mest-%E2%80%93Sm.

Smart Cities (rozvoj urbanizovaných celků, městských služeb)
– spolupracujeme s městy v následujících odborných oblastech:
urbanistický rozvoj území

Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin byl vytvořen
jako online verze dokumentu pro Českou agenturu pro standardizaci;
katalog je určen veřejným zadavatelům, další informace jsou na webu
zde: www.recyklujmestavby.cz.

kvalita architektonického a stavebního řešení
plánování energetických zdrojů
lokální řízení výroby, ukládání a spotřeby energie

Manuál pro komplexní přípravu projektů veřejných budov vznikl v režii
České rady pro šetrné budovy s přispěním ČVUT UCEEB, představuje
přehled hlavních oblastí pro úspěšnou přípravu projektu ze strany
veřejných zadavatelů. Manuál je dostupný zde: www.fbadvokati.cz/

elektromobilita integrovaná do městské energetiky
sledování a řízení kvality prostředí v budovách
systémy pro dálkový monitoring spotřeb a vybraných
parametrů (internet věcí)

dokumenty/czgbc-manual-vz-na-setrne-budovy-2018_final-1-.
pdf.

technologie pro seniory a uživatele se speciálními potřebami

Národní nástroj pro certifikaci kvality budov SBToolCZ je založen
na multikriteriálním pojetí, kdy do hodnocení vstupuje sada různých

Kvalitní veřejná výstavba (zaměření na individuální stavební
projekty) – nabízíme komplexní podporu veřejným zadavatelům
v celém procesu přípravy a realizace stavebních projektů:
připravujeme technické zadání pro výběrová řízení na projekt
či zhotovitele stavby
aplikujeme metodu participativního navrhování budov a jejich
rekonstrukcí

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
REFERENCE SMART CITY

navrhujeme vhodné materiály a inteligentní technologie

CHYTRÁ ENERGETIKA PRO PRAHU 2: provedli jsme
zmapování stávajících budov městské části, definovali
dosažitelné cíle chytré energetiky a navrhli konkrétní
opatření k jejich naplnění.

sestavujeme stavebně-energetický koncept s možností
simulace pro projektanta

PLATFORMA PRO MONITORING PROSTŘEDÍ VE ŠKOLÁCH
KLADNO: vytvořili jsme platformu internetu věcí

definujeme požadavky na budovu na základě zjištění
uživatelských potřeb

pro dálkový monitoring vnitřního prostředí
v 16 kladenských základních školách.
PV FORECAST: pro provozovatele solárních
systémů provozujeme službu předpovědi osvitu
a potenciálu pro výrobu elektřiny. Jde o podstatný
prvek pro inteligentní řízení energetiky
z obnovitelných zdrojů.

poskytujeme nezávislé konzultace v průběhu realizace stavby
pomáháme nastavit provozní a organizační model budovy
provádíme monitoring, vyhodnocení a optimalizaci provozu
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energetická efektivita, materiály, budovy, udržitelná výstavba,
rekonstrukce, inovace, obnovitelné zdroje, systémy inteligentního řízení,
vnitřní prostředí, Smart Cities, asistivní technologie, telemedicína,
environmentální kontext
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snímače pro měření teplot, relativních vlhkostí, tepelného toku
a rychlosti větru
klimatická fasáda s kontrolovaným vnitřním prostředím
a monitorovanými poli vystavenými přirozeným povětrnostním
vlivům
Akustická laboratoř
vícekanálový měřicí systém Nor850
zvukové analyzátory Nor140
akustický kalibrátor Nor1251
všesměrový reproduktor Nor276 s výkonovým zesilovačem Nor280
 Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad

zdroj kročejového zvuku Nor277

Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.

dynamický budič (systém Gösele), kalibrátor vibrací Vc20

Vedoucí oddělení Architektura
a životní prostředí

ČVUT, UNIVERZITNÍ CENTRUM
ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV
ARCHITEKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

software pro prostorovou akustiku ODEON v. 13

 +420 777 215 770

Požární laboratoř FireLAB

 antonin.lupisek@cvut.cz

požární komora

 www.uceeb.cz

odsávací zvon a potrubí
zápalný zdroj (regulovatelný plynový hořák o tepelném výkonu
1 až 300 kW)

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

termočlánky, radiometry, rychlostní sondy, analyzátory O2, CO a CO2

Zabýváme se obvodovými plášti budov, stavební fyzikou
a pokročilými materiálovými řešeními.

přístroje pro měření optické hustoty kouře a infračervenou
spektrální analýzu zplodin hoření (tzv. FTIR)

Vyvíjíme konstrukce na bázi obnovitelných a recyklovaných materiálů
s přihlédnutím k jejich požární bezpečnosti a akustické kvalitě.

Laboratoř udržitelné výstavby
software pro modelování životního cyklu (SimaPro)

Specializujeme se na konstrukční systémy a prvky
z vysokohodnotných kompozitů, obvodové pláště s integrovanými
energetickými funkcemi a systémy inteligentního řízení.

přístupy do databází environmentálních dopadů materiálů
a výrobků (Ecoinvent)
vlastní nástroje pro hodnocení environmentálních dopadů
konstrukcí a budov (SB ToolCZ aj.)

Náš výzkumný program zahrnuje i prefabrikaci prvků energetických
sanací budov a novou generaci lehké prefabrikace obvodových
konstrukcí pro energeticky efektivní budovy.

Laboratoř hydrometeorologie & hydropedologie

Vytváříme databáze vlastností konstrukčních prvků a skladeb
pro komplexní posuzování funkčních vlastností budov v celém
jejich životním cyklu.

Decagon WP4C (retenční schopnost pórovitých materiálů v oblasti
nízkých vlhkostí)

Kvantitativně hodnotíme mikroklimatické podmínky
v urbanizovaném prostředí, jako je monitorování toků vody a energie
nad různými druhy povrchů, jejich retenční schopnosti apod.

reflektometr TDR100 (půdní vlhkost)

podtlakový aparát (retenční čára v blízkosti nasycení)
meteostanice (2 pozemní, 1 na střeše budovy ČVUT UCEEB a 1 mobilní)

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
NAŠE VYBAVENÍ
A JEHO VYUŽITÍ

Laboratoř stavební tepelné techniky
velká klimatická dvojkomora (vzorky s rozměrem
3,0 × 3,0 × 0,6 m, teplotní rozsah – 20 °C až +80 °C)
malá klimatická dvojkomora (vzorky s rozměrem až
1,0 × 1,0 × 0,6 m, teplotní rozsah – 45 °C až +180 °C)

MORE-CONNECT – vývoj a testování systému multifunkčních
panelů pro rekonstrukce fasád a střech starších bytových
domů
STŘEŠNÍ OKNA SONG – vývoj a ověření nové generace
střešních oken vhodných pro pasivní a nízkoenergetické domy

ANALÝZA TEPELNĚ-VLHKOSTNÍCH
POMĚRŮ V CENTRÁLNÍ VĚŽI
NÁRODNÍHO MUZEA – měření a analýza
podmínek za různých režimů větrání
během běžného provozu a rautů

zařízení pro měření tepelné vodivosti stavebních materiálů HFM
(Heat Flow Meter), Isomet
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zařízení pro měření prostupu vodních par, sada skříňových
vakuových eksikátorů
přesné váhy Mettler Toledo a A&D
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obvodové pláště budov, stavební fyzika a pokročilá materiálová řešení
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Laboratoř organických Rankinových cyklů LORCA
simulátor odpadního tepla
analyzátor spalin Testo
zařízení pro testování ORC komponent
mikroturbína Capstone C30
Laboratoř tepelných čerpadel
víceúčelová klimatická komora (zkušební box) se dvěma
oddělenými prostory
vnitřní box (3,5 × 3,0 × 2,6 m) s dvojitou stěnou pro udržení
extrémních klimatických podmínek: –20 °C / +30 °C

 Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad

ČVUT, UNIVERZITNÍ CENTRUM
ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV
ENERGETICKÉ SYSTÉMY BUDOV

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

vnější box (2,8 × 4,1 × 3,5 m) s možností spojení s vnitřním boxem

Vedoucí oddělení Energetické
systémy budov

dva oddělené měřicí okruhy pro testování tepelných čerpadel
země-voda, voda-voda a vzduch-voda s tepelnými výkony
3 až 15 kW a 13 až 50 kW

 +420 605 570 354
 tomas.matuska@fs.cvut.cz

přenosný analyzátor tepelných čerpadel a chladicích zařízení
ClimaCheck pro kontrolu funkce a výkonnosti v provozu

 www.uceeb.cz

Solární laboratoř
solární simulátor s umělým slunečním zářením

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

optická měřicí stolice pro stanovení optických charakteristik
transparentních materiálů

Zabýváme se novými koncepcemi decentralizovaných zdrojů
energie (obnovitelné, palivové) pro energeticky efektivní
interaktivní budovy.

příložný ultrazvukový průtokoměr a měřič tepla od DN 10
do DN 2000
přístroj Mertel EurotestPV pro kompletní testování
fotovoltaických panelů a celých instalací

Vyvíjíme optimalizované prvky OZE pro integraci do konstrukčního
pláště budov a součásti technických systémů pro docílení nízké
potřeby primárních paliv.

hmotnostní průtokoměry pro měření různých druhů tekutin

Zkoumáme inovativní, multifunkční a energetické součásti
pro dodávku tepla, chladu a elektřiny, jako jsou např. hybridní
solární kolektory, pokročilá tepelná čerpadla a zároveň možnosti
efektivní akumulace tepla a chladu.
Navrhujeme koncepce komplexních technických soustav pro
efektivní integraci zdrojů energie a nadřazených sítí s využitím
inteligentního řízení.

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
KOMERČNÍ INSTALACE MIKROELEKTRÁRNY WAVE V MIKOLAJICÍCH NA OPAVSKU
systém zásobuje teplem a elektřinou z obnovitelných zdrojů místní úřad, obchod a hasičskou zbrojnici.
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decentralizované zdroje energie pro energeticky efektivní
interaktivní budovy
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Laboratoř vnitřního prostředí – klimatická dvojkabina
tepelný manekýn – model lidského těla simulující jeho odezvu
na obklopující tepelné prostředí
laserová anemometrie – systém pro analýzu proudění vzduchu
v místnosti na základě snímání pohybu částic nesených vzduchem
analyzátory kvality vzduchu – sestava přístrojů pro měření
koncentrace běžných plynných škodlivin, prachu a odběru vzorků
Laboratoř pokročilých biomateriálů
Termoemisní rastrovací elektronový mikroskop VEGA 3 SBU
Lyofilizátor BenchTop Pro XL 8L od firmy SP Scientific

 Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad

MultiSpin STS 1402

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

Forcespinner Cyclone™ L-1000M/D od firmy Fiberio

Vedoucí oddělení Kvalita
vnitřního prostředí

ČVUT, UNIVERZITNÍ CENTRUM
ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV
KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

Laserová difrakce MASTERSIZER 3000 od firmy Malvern s Hydro
MV nízkoobjemovou dispergační automatizovanou jednotkou

 +420 778 403 299
 daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz

Laboratoř personalizované telemedicíny

 www.uceeb.cz

laboratoř typu Living lab – moderně vybavená garsoniéra
inteligentní systém řízení a ovládání domu Foxtrot
systém pro mobilní monitoring fyziologických parametrů člověka
elektricky polohovatelné lůžko pro domácí péči

Zabýváme se problematikou zajištění kvalitního (zdravého,
bezpečného a komfortního) vnitřního prostředí uživatelům
energeticky efektivních budov.

vybavení pro vývoj HW i SW
nástroje pro testování a hodnocení přínosu asistivních technologií

Náš pohled je multidisciplinární, zahrnuje tři hlavní oblasti:
vývoj a postupy navrhování pokročilých technických zařízení
pro zajištění kvalitního vnitřního prostředí
vývoj a výzkum zdravotnických asistenčních systémů
pro monitoring biologických veličin a technických parametrů
v inteligentních budovách
vývoj inteligentních kompozitních nanosystémů a materiálů
pro medicínské a technické aplikace (detekce škodlivin,
monitoring stavu vnitřního prostředí apod.)

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
VÝVOJ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH VĚTRACÍCH
JEDNOTEK – modelování proudění vzduchu, měření výkonu
a hlučnosti s cílem vyvinout větrací jednotky s vyšší
účinností získávání tepla prostřednictvím nového přístupu
k odmrazování výměníku
ANALÝZA DETAILŮ NOVÉHO PLÁŠTĚ
VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY – výpočetní
a experimentální posouzení nového řešení pláště
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vzduchotechnické jednotky z hlediska tepelné
izolace
OMEZENÍ PŘEHŘÍVÁNÍ NEMOCNIČNÍHO
PAVILONU V HRADCI KRÁLOVÉ – podklad pro
informované rozhodnutí vedení nemocnice o dalším
postupu založený na analýze současného stavu
a vyhodnocení několika variant technických opatření

výzkum a vývoj systémů zvyšujících kvalitu vnitřního prostředí budov
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Mechanická laboratoř
Hydraulické zatěžovací válce:
v rozsahu 250 kN, 630 kN, 1 000 kN
hydraulické čelisti do tahu 250 kN
Snímače:
relativní deformace prvku tenzometricky a opticky
deformace prvků pomocí induktivních a potenciometrických
snímačů
nedestruktivní a semidestruktivní měření materiálových
vlastností: Sylvatest; Fakopp; Timber Grader; Rezistograf

 Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad

ústředna pro online vyhodnocování parametrů zkoušky

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Vedoucí oddělení Materiály
a konstrukce budov

ČVUT, UNIVERZITNÍ CENTRUM
ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV
MATERIÁLY A KONSTRUKCE BUDOV

 +420 778 403 300

Laboratoř elektronové mikroskopie a mikroanalýzy

 kuklik@fsv.cvut.cz

Elektronová mikroskopie:
rastrovací elektronový mikroskop se Schottkyho katodou
FEG SEM Merlin

 www.uceeb.cz

energiově-disperzní spektrometr (EDS)

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

vlnově-disperzní spektrometr (WDS)
difrakce zpětně rozptýlených elektronů (EBSD)

Zabýváme se analýzou materiálů a řešíme návrhy konstrukcí
za běžné teploty i za požáru. Předmětem výzkumu jsou
především nízkoenergetické materiály z obnovitelných
zdrojů na bázi dřeva a keramických recyklátů pro využití
ve stavebních konstrukcích. Vyvíjíme multifunkční a inovativní
materiály (např. hydrofilní minerální vlny) a podporujeme
jejich praktické využívání ve stavebnictví.

skenovací transmisní detektor (STEM)
Světelná mikroskopie:
mikroskop s transfokátorem a možností 3D zobrazení
polarizační mikroskop
Kompletní vybavení pro přípravu vzorků:

V rámci materiálového výzkumu a vývoje se zaměřujeme
i na intervenční techniky na bázi nanotechnologií
(mikroskopie, mikromechanika včetně využití nanoindentoru).

přesná dělící pila, lapovací stroj, automatická metalografická
bruska, vakuová komora pro odplynění vzorků, elektrolytická
leštička, iontová leštička, přístroj na nanášení tenkých vrstev
(uhlík, zlato)

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
SYSTÉM INTELIGENTNÍ INTERIÉROVÉ PŘÍČKY – vývoj
bezrámové zasklené příčky s instalovanými senzory
se zaměřením na detekci počtu osob v místnosti
a kvalitu vnitřního prostředí
REDISTRIBUCE VLHKOSTI V KONSTRUKCÍCH
– modelování a experimentální měření
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KLÍČOVÁ
SLOVA

tepelně-vlhkostních parametrů v konstrukcích
z materiálů z obnovitelných surovin
STATICKÉ POSOUZENÍ HOKEJOVÉ HALY – návrh
a instalace systému pro monitorování stability
střešní konstrukce stadionu hokejového klubu
Rytíři Kladno

materiály z obnovitelných zdrojů na bázi dřeva a keramických recyklátů
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Laboratoř fotovoltaických systémů a energetiky
simulátor FV pole s maximálním výkonem 20 kW (1000 V / 20 A)
schopný staticky i dynamicky simulovat elektrický výkon FV
modulů dle nastavených provozních podmínek (intenzita záření,
teplota, stínění)
přesný analyzátor výkonu ZIMMER LMG 670 pro měření a záznam
elektrických veličin
sestava tří programovatelných zátěží ZSAC pro zatěžování
proudem AC i DC o výkonu až 5,2 kW
experimentální FV pole o výkonu 2,5 kWp a sestava pro ověřování
chování hybridních systémů v reálných podmínkách

 Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad

Laboratoř vláknové optiky

Ing. Robert Wawerka, Ph.D.
Vedoucí oddělení Monitoring
a řízení inteligentních budov

ČVUT, UNIVERZITNÍ CENTRUM
ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV
MONITORING A ŘÍZENÍ INTELIGENTNÍCH BUDOV

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

spektrální analyzátory – měřené spektrum od 200 do 1750 nm,
přesnost měření od ±20 pm, dynamický rozsah až 60 dB

 +420 777 078 403

interogátor – měřené spektrum od 1270 do 1650 nm, přesnost
měření ±1 pm, maximální počet vlnových kanálů 1000, práh
detekce – 40 dBm

 robert.wawerka@cvut.cz
 www.uceeb.cz

laserový zdroj – C+L pásmo, šířka spektrální čáry <100 kHz, krok
ladění: 1 pm, výstupní výkon 15 dBm
svářecí souprava – Fitel S178A včetně lámačky optických vláken,
rychlé provedení svaru sedm sekund, umožňuje přímo navařované
konektory

Zabýváme se návrhem senzorových sítí, vývojem speciálních
senzorů a celých senzorových systémů včetně zpracování
signálů a dat. Navrhujeme elektronické přístroje a ovládací
prvky.

Laboratoř elektronických systémů
elektronická zařízení

Naše pracoviště disponuje vybavením pro návrh, realizaci
a ladění elektronických a senzorových systémů a Rapid
prototyping 3D tiskovým centrem pro tisk funkčních vzorků,
obalů elektroniky a elektromechanických součástí.

napájecí zdroje, osciloskopy, spektrální analyzátor, měřící systémy,
pájecí pracoviště
diagnostické systémy
termokamera, endoskopická kamera, přesné akcelerometry,
laserové měřiče, magnetometry a detektory kovů

Zaměřujeme se na monitorování/diagnostiku budov ve vazbě
na zdroje energie a technické systémy budovy.

3D tiskové centrum FORTUS 400mc

Zabýváme se sledováním a modelováním dlouhodobého
chování uživatelů v budovách a jeho vlivy na řízení systémů
větrání, vytápění a chlazení ve vazbě na matematický model
budovy (tvorba a identifikace modelu).
Vyvíjíme databázové systémy pro uchovávání a prezentaci dat
z budov a průmyslových procesů.
Snažíme se o optimalizaci energetické spotřeby budov pomocí
maximálního uplatnění obnovitelných zdrojů a optimálního
chování budovy vzhledem k distribuční soustavě.
Implementujeme systémy pro adaptaci spotřeby energií dle
stavu a ceny energie z vnější energetické sítě či dostupných
obnovitelných zdrojů.
Zabýváme se konstrukcí hybridních solárních systémů.
Navrhujeme systémy prediktivního řízení s využitím
inteligentní akumulace energie a jejího opětovného využití.

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA LAMEL PODZEMNÍCH STĚN PRO
BUDOUCÍ DÁLNIČNÍ TUNEL U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
– měření relativního přetvoření a stanovení normálového
napětí ve třech zkušebních lamelách různých délek
pomocí odporových tenzometrů a optovláknových
snímačů Fibre Bragg Gratings
MODERNÍ TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ PRO KOMERČNÍ
BUDOVY HYDRONICS 4.0 – vývoj nové generace

řízení distribuce a dodávky tepla do budov
s potenciálem významné úspory instalačního
materiálu, času, práce a provozních nákladů
MĚŘENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ V KLADNĚ
– monitorování celé řady ukazatelů kvality
ovzduší i dalších hodnot pomocí vnějších sensorů
namontovaných na vybraných křižovatkách
ve městě

Dlouhodobě se zabýváme nedestruktivní diagnostikou
stavebních i jiných materiálů.
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KLÍČOVÁ
SLOVA

pokročilé algoritmy pro řízení energetických systémů budov
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měření prahu poškození optických povrchů s použitím fs a ps
pulzů s využitím testovací stanice LIDT
zobrazovací techniky a metody
Nové technologie pro průmyslové využití
využití laserem generovaného záření pro zobrazení látek a dějů,
např. pro monitoring působení léčiv v těle
vývoj zařízení na léčení rakoviny s využitím urychlených iontů,
příp. elektronů

 Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany

testování odolnosti komponentů v extrémních podmínkách,
využitelné v leteckém a kosmickém průmyslu

Ing. Aleš Hála
Vedoucí Centra pro inovace
a transfer technologií
 +420 702 004 931

ELI BEAMLINES

 ales.hala@eli-beams.eu

FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.

NAŠE VYBAVENÍ
A JEHO VYUŽITÍ

využití tzv. beamtime (laserového času) zahrnující přístup
k uživatelským stanicím včetně následné analýzy a interpretace
výsledků měření vč. dynamického zobrazování struktur ve 3D

 www.eli-beams.eu

měřící zařízení pro získávání dat o složení látek (spektrometry,
difraktometry)
stanice Laser Induced Damage Threshold (LIDT)

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

možnosti testování součástek a zařízení kompatibilních
s vakuem ve vakuových komorách

Nabízíme expertízu, testování a spolupráci v oblastech
využívajících laserové technologie.
Zobrazovací metody
zobrazování látek, struktur a dějů ve vysokém rozlišení
ve 3D a vysokém časovém rozlišení (zobrazování rychlých
dějů) – lze využít ve farmaceutickém a chemickém
průmyslu, ve strojírenství, v polovodičovém průmyslu,
elektronice, potravinářství a příp. dalších průmyslových
oblastech
Urychlování částic
urychlování protonů a elektronů – tuto metodu lze využít
např. ve zdravotnictví (protinádorová terapie), ověřování
pravosti historických objektů (např. uměleckých děl)
Optika
vývoj a testování optických komponent, optických
ochranných pomůcek v extrémních podmínkách
(např. testování brýlí pro laserové provozy)
Vývoj přístrojů a software
vývoj zařízení a technologií v oblasti laserové techniky,
kryogeniky (chlazení), optiky a vakuové techniky
řídicí systémy pro distribuci laserových svazků s možností
jeho využití také pro jiné funkce v průmyslových provozech
vysoce přesné optomechanické systémy použitelné
i ve vakuu
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zařízení pro měření a synchronizaci zpoždění mezi
laserovými pulzy

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
APERAM ISBERGUES (FR)

CRYTUR, SPOL. S R.O.

Studie zaměřená na využití laserů při čištění
a dalším opracování ocelových odlitků

Vývoj a výroba laserových slabů
PROTECT-LASERSCHUTZ GMBH

VALEO AUTOKLIMATIZACE, K.S.
Testování kvality optických komponentů

Testování ochranných pomůcek při práci s lasery

EDWARDS, S.R.O.
Testování pump ve vakuových komorách

KLÍČOVÁ
SLOVA

laserová technika, optika, vakuová technika, kryogenika, zobrazovací
metody pro průmyslové R&D, protonová protinádorová radiační terapie,
elektronová protinádorová radiační terapie, testování optických
komponentů, protiradiační ochrana, testování materiálů
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Laserový systém Bivoj
pulsní nanosekundový diodami čerpaný pevnolátkový laser, který
se výkonnostně řadí do kW třídy; laserový systém poskytuje
100 J / 10 Hz / 10 ns
Laserový systém Perla
kompaktní pikosekundový tenkodiskový laserový systém o průměrném
výkonu 500 W pro různé konfigurace energií v pulsu a opakovací
frekvenci; dodává vysoce výkonné laserové paprsky ve vlnových
délkách od střední infračervené až po ultrafialovou
LSP stanice

 Za Radnicí 828, 252 41 Dolní Břežany

laserové vyklepávání (Laser Shock Peening) je metoda povrchové
úpravy, jejímž cílem je zlepšení mechanických a únavových vlastností
nejrůznějších kovových materiálů a slitin

Ing. Martin Kubový
Manažer pro transfer technologií
 +420 731 135 030

LIDT stanice

HILASE

 solutions@hilase.cz

FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.

 www.hilase.cz

stanice slouží ke zjišťování optického prahu poškození různých
optických součástek (Laser Induced Damage Threshold)

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

Femtosekundová stanice pro mikroobrábění
stanice byla vyvinuta za účelem využití ultrakrátkých pulsních laserů
(délka pulsu 35 fs) o různých vlnových délkách pro materiálové
a povrchové úpravy
Zařízené pro charakterizaci

služby, poradenství a výzkum v oblasti laserových
technologií

rastrovací elektronový mikroskop, rentgenový difraktometr, mikroskop
atomárních sil, Ramanův spektrometr, skenovací konfokální
mikroskop, interferometr Zygo

vývoj unikátních laserových systémů
pronájem laserového svazku
povrchové zušlechťování materiálů pomocí laserů
laserové mikroobrábění a funkcionalizace povrchů

SLUŽBY PRO
VEŘEJNOU SPRÁVU

Veřejné výzkumné instituce, VŠ – společné projekty, výzkum
na zakázku

určení prahu poškození způsobeného laserem

VŠ – vzdělávání studentů

vývoj optických a opto-mechanických komponent

Veřejná správa – poradenství v oboru laserových technologií
pro vybraná resortní ministerstva (např. průmyslu a obchodu)
a podřízené organizace (např. CzechInvest)

studie proveditelnosti

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
CRYTUR, SPOL. S R.O.

MEOPTA – OPTIKA, S.R.O.

Vývoj a testování laserových krystalů, optických
materiálů a tenkých vrstev

Testování prahů poškození tenkých optických vrstev,
vývoj difraktivní optiky

RIGAKU INNOVATIVE TECHNOLOGIES EUROPE
S.R.O.

SQS VLÁKNOVÁ OPTIKA A.S.

Zhutňování materiálů pro generaci
rentgenového záření

KLÍČOVÁ
SLOVA
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Vláknové přenosové technologie pro vysoké energie

unikátní laserové systémy, materiálové a povrchové úpravy, práh
poškození optických součástek, vývoj optických komponent, laserové
mikroobrábění, pronájem laserového svazku, open access
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Kompletní laboratorní vybavení pro cílové, necílové, kvantitativní
a komplementární chemické analýzy
Instrumentárium pro anestezii a animální chirurgii, extrakci tkání
a fixaci pro další imunohistochemické postupy
Vybavení pro stanovení exprese proteinů
Nukleární magnetická rezonance
Klinická elektrofyziologie
Spánková laboratoř
Laboratoř virtuální reality

 Topolová 748, 250 67 Klecany

RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Vedoucí Centra transferu
technologií a aplikovaného
výzkumu

NÁRODNÍ ÚSTAV
DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

SLUŽBY PRO
VEŘEJNOU SPRÁVU

ales.bartos@nudz.cz

 +420 283 088 475

Výzkum závislostí – PhDr. Ladislav Csémy ladislav.csemy@nudz.cz
Digitalizace a e-government ve zdravotnictví – MUDr. Filip Španiel,
PhD. filip.spaniel@nudz.cz

 karel.vales@nudz.cz
 www.nudz.cz

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

Služby v oblasti sociální psychiatrie a sociálních intervencí
– PhDr. Petr Winkler petr.winkler@nudz.cz
Péče o stárnoucí populaci – doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

Odborné aktivity v oblasti Reformy péče o duševní zdraví
(NUDZ realizuje tři z 8 projektů Reformy péče o duševní zdraví).
MERRPS (Metodika pro Evidenci Respektující Rozvoj
Psychiatrických Služeb) – cílem projektu je vytvořit metodiku, jejíž
pomocí je možné hodnotit cost-efektivitu služeb péče o duševní
zdraví; www.merrps.cz

Preklinický výzkum – experimentální animální modely
Alzheimerovy nemoci, autismu, schizofrenie, vliv psychedelik aj.
Klinický výzkum – klinické hodnocení I – IV léčiv, forem
léků či indikací k podání. Máme zkušenosti se studiemi
u schizofrenie, bipolární afektivní poruchy, depresivní
poruchy, úzkostných poruch a poruch spánku.

Destigmatizace lidí s duševním onemocněním v ČR – Projekt
řeší nutnost zajištění efektivní a na poznatcích založené
destigmatizace lidí s duševním onemocněním a její komunikaci
v ČR www.narovinu.net

Specializované diagnostické, terapeutické a laboratorní
metody – MRI, High Density EEG, qEEG, ERP, rTMS, tDCS,
CSF sampling, přístrojové vybavení pro buněčnou
a molekulární biologii, biochemii, neuropsychologický
a farmakologický výzkum a behaviorální studie,
histologická a imunohistologická jednotka vybavená
špičkovou technikou, laboratoř pro tkáňové kultury

VIZDOM (Včasné intervence u závažných duševních onemocnění)
– cílem projektu je přispět k včasnému zachycení duševních
onemocnění prostřednictvím vytrénování a zavedení do praxe tří
multidisciplinárních týmů včasné intervence; www.vizdom.cz

Návrh studií a odborné konzultace
Vývoj lékařských technologií, přístrojových a softwarových
řešení
Příklady specifických služeb:
ITAREPS – rychlé a cílené rozpoznání časných varovných
příznaků relapsu psychotického onemocnění s využitím ICT
VR BREATHing – přístroj umožňující trénink mindfulness
a rytmického dýchání pro odborníky z oblastí využívajících
dechové techniky,relaxační a mindfulness techniky
e-Health systém – systém pro komplexní personalizovanou
péči, umožňuje automatická hodnocení průběhu duševních
poruch v reálném čase

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
MINDPAX S.R.O.
digital health

C2P S.R.O.
potravinové doplňky

XLAB S.R.O.
využití VR v lékařství

ELON TECHNOLOGIES S.R.O.
lékařské technologie a přístroje

ALZHEON, INC.
výzkum farmak

3DSENSE S.R.O.
využití VR v lékařství

ILA, S.R.O.
psychologické testy a kognitivní
trénink

KRKA ČR, S.R.O.
výzkum farmak, neurobiologie
duševních poruch

ICCI S.R.O.
výzkum kanabisu

ESSENCELINE S.R.O.
výzkum diagnostických testů

BRAINBOX – toolbox pro 3D mapování elektrické aktivity mozku
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Analyzátor EEG – program je uzpůsoben pro analýzu dat
animálního i lidského EEG a umožňuje přenos výsledných
veličin z animálního modelu na lidský

KLÍČOVÁ
SLOVA

telemedicína, digital health, výzkum a vývoj léčiv, elektrofyziologie,
kognitivní trénink, lékařské technologie, lékařské databáze, preklinický
výzkum, klinický výzkum, translační medicína
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toxikologická komora – pro nakládání s vysoce toxickými látkami
klimatická komora – možnost simulace mikroklimatických
podmínek
komplex biologických laboratoří stupně BSL 3 a 4
radon-aerosolová komora
modulární laboratoře pro velkoobjemové zkušebnictví v oblasti
CBRN látek

 Kamenná 71, 262 31 Milín

STÁTNÍ ÚSTAV JADERNÉ, CHEMICKÉ
A BIOLOGICKÉ OCHRANY, v.v.i.

SLUŽBY PRO
VEŘEJNOU SPRÁVU

Poradenství, expertízy a vzdělávání v oblasti CBRN (chemických,
biologických, radiologických a jaderných) látek.

Ing. Markéta Weisheitelová,
Ph.D.
Náměstkyně pro další a jinou
činnost
 +420 318 627 164
 weisheitelova@sujchbo.cz
 www.sujchbo.cz

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

detekce a identifikace toxických chemických látek (včetně
bojových)
detekce a identifikace biologických agens
radonový index pozemku
měření radioaktivity na pracovištích
metrologie radonu
radiologický rozbor pitných vod
gamaspektrometrie
osobní a stopová dozimetrie
testování a hodnocení ochranných prostředků
testování a hodnocení materiálů pro výrobu ochranných
prostředků
testování účinnosti dekontaminantů a dekontaminačních
systémů a postupů
zpracování tlakových lahví s (ne)známým obsahem
stanovování obsahu podezřelých zásilek
monitorování a odběr vzorků nebezpečných chemických
a biologických látek v terénu
poradenství v oblasti chemie, biologie, radioaktivity
a ochrany člověka za mimořádných situací
měření mikroklimatických podmínek v terénu dle
požadavků zákazníka

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
ORITEST SPOL. S R.O.

DEKONTA A.S.

Výsledkem projektu bylo získání technologie,
která kromě aplikace na inhibitory
cholinesteráz je použitelná i pro rozvoj
osobních detektorů jiných toxických
látek významných z hlediska vojenství,
bezpečnosti nebo hygieny práce.

Projekt je zaměřen na dekontaminace dopravní
infrastruktury po zamoření vybranými bojovými
chemickými látkami, radioaktivními látkami
a biologickými agens, ke kterému může dojít
následkem různých úmyslných činů, v důsledku havárie
či přítomnosti osob infikovaných vysoce nakažlivými
nemocemi. Výsledkem jsou nová dekontaminační
zařízení.

VOJENSKÝ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
Shromáždění identifikačních
a typizačních dat vybraných vysoce
rizikových či rizikových biologických
agens pro databáze.

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC
Cílem bylo vyvinutí nového nanomateriálu, výsledkem
byl patent a užitný vzor.

pořádání odborných kurzů i jiných vzdělávacích akcí,
vč. lektorské činnosti z oblasti CBRN
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KLÍČOVÁ
SLOVA

výzkum a vývoj, testování, expertizy, CBRN látky, vzdělávání, osobní
ochranné prostředky, dekontaminace, podpora dozoru
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stanovení kontaktní a ohybové únavové pevnosti ozubených kol,
zkoušky koroze za napětí, korozní únavy
výzkum podmínek růstu únavových trhlin na reálných
komponentách 1:1 (Damage Tolerance)
výzkum odolnosti materiálů při namáhání třecí korozí, hodnocení
kvality svarových spojů
Oddělení svařování
koncentrace činností na inspekce svařovaných konstrukcí,
akreditace ČIA jako inspekčního orgánu č. 4050 v oboru inspekcí
svařovaných konstrukcí
 Tovární 2053, 250 88 Čelákovice

rozšíření činnosti v oblasti svařovacích postupů WPS, WPAR,
WPQR apod.

Mgr. Ivo Hain
Předseda představenstva

Oddělení polymerů a technologie fluoroplastů

 +420 326 509 014

SVÚM a.s.

Vývoj a výroba antikorozních povlaků, výrobky PTFE a teflonu
samomazné kluzné folie METALOPLAST®, METALOFLON®
(univerzální ložiskový materiál s nízkým součinitelem tření,
vysokou odolností vůči opotřebení, vysokou únosností a nízkými
nároky na údržbu)

 hain@svum.cz
 www.svum.cz

pístní kroužky a další výrobky z plněných a neplněných
fluoropolymerů

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

antikorozní povlaky PTFE např. XYLAN, SYLAR, XYLAC, DELTA MKS,
ATOTECH

Výzkum a vývoj
vývoj nových slitin, technologie výroby a zpracování materiálu
a hutních výrobků z kovů a jejich slitin; poradenství, expertízy,
supervize, predikce životnosti strojních částí a nástrojů, analýzy
poškození investičních celků, konstrukčních dílů a nástrojů
Zkoušení materiálů
akreditované laboratoře ČIA podle ČSN EN ISO 17025 zkoušky
mechanických vlastností (statické, rázové a únavové),
metalografické rozbory, analýzy chemického složení materiálů,
korozní zkoušky, zkoušky za vysokých teplot
Svařování
zkoušení a certifikace svářečského personálu; SVÚM je zkušební
organizací pro zkoušení personálu v oboru svařování a pájení,
spolupracujeme se svářečskými školami při výuce, zpracováváme
technologické postupy WPS, WPAR, WPQR, pWPS, zajišťujeme
inspekce ocelových konstrukcí, smluvní svářečský dozor a supervize

Oddělení magnetů
Vysokovýkonné permanentní magnety ORMAKON (vlastní patent),
magnetické separátory, magnety pro čištění plynovodů; magnetické
zkoušení pro identifikaci částí (motor, karoserie) motorových vozidel

SLUŽBY PRO
VEŘEJNOU SPRÁVU

Nabízíme vzdělávací projekty v oblasti VaV, rekvalifikace
zaměstnanců na svařování, spolupráce se svářečskými školami
při výuce.

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM

Speciální technologie a výroba
• protikorozní povlaky

SOMA S.R.O.

• výrobky z PTFE, teflonu – samomazná kluzná folie Metaloplast

Ochranná známka PO(S)2itec se SOMA Lanškroun
s.r.o. – 2012 – nový povlak na tiskařské válce.
Úspěšný vývoj raklové komory s novými druhy
povlaků na bázi PTFE, odzkoušení na strojích
fy SOMA s.r.o.

• vysokovýkonné permanentní magnety

NAŠE VYBAVENÍ
A JEHO VYUŽITÍ
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Akreditovaná laboratoř pevnosti dle (CAI) pro zkoušky
materiálů dle (CAI) pro zkoušky materiálů dle CSN EN ISO/IEC
17025:2005, EN ISO/IEC 17065; EN ISO/IEC 17021-1

LA COMPOSITE A.S.

STFI E. V., CHEMNITZ – NĚMECKO
TU DRESDEN – NĚMECKO VÚB A.S.

stanovení základních mechanických a křehkolomových
vlastností, výzkum mechanismů poškození

Vývoj hybridních struktur na bázi kov-textilní

zkoušky nízkocyklové a vysokocyklové únavy při normálních,
snížených a vysokých teplotách, tepelná únava

KLÍČOVÁ
SLOVA

hodnocení přípustnosti vad, šíření trhliny, hodnocení
zbytkové životnosti částí s vadami

kompozit.Projekt byl řešen v rámci 13. výzvy
programu mezinárodního kolektivního výzkumu
CORNET. Partneři z ČR a Německa za podpory
národních asociací Clutex – klastr technické
textilie a FK Textil – Forschungskuratorium
Textil e.V.
Balistická ochrana sedačky pilota – užitný vzor
2015–31956

výzkum a vývoj materiálů a technologií, únava materiálu, koroze
materiálu, svařování, kompositní materiály, testování, zkoušení
akreditované laboratoře, antikorozní ochrana materiálu
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Míchačka, formy, viskozimetr, zařízení pro stanovení pevnosti
v ohybu a tlaku, E-modulu v tlaku a ohybu, únosnosti v žáru, koroze
taveninami, pevnosti za vysokých teplot, odtrhové síly, prodyšnosti,
elektronový mikroskop, stereomikroskop, metalografický mikroskop,
perlový mlýn, dispergátor aj.
Podrobnosti k přístrojovému vybavení:

www.technopark-kralupy.cz/silikaty

 Žižkova 7, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Dr. Ing. Petr Antoš, Ph.D.
Vedoucí Stavební materiály
a kompozity na bázi silikátů

TECHNOPARK KRALUPY VŠCHT
ANORGANICKÉ MATERIÁLY A KOMPOZITY

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

 +420 220 446 110
 antosp@vscht.cz
 www.technopark-kralupy.cz

Aplikovaný výzkum v následujících oblastech:
silikátové materiály, stavební materiály, nátěry, barvy,
tvarové a netvarové žáruvzdorné materiály, keramika,
betony, kompozitní materiály, odpadní prachy.
Zaměřujeme se na materiálový výzkum a inženýrství,
v rámci něhož nabízíme různé druhy zkoušek
(měření základních vlastností, např. mechanických,
termomechanických, strukturních, chemické složení,
fázové složení a další).

SLUŽBY PRO
VEŘEJNOU SPRÁVU

Činnosti v oblasti restaurování uměleckých děl (především
soch), např. měření vlastností materiálů a odborné posouzení
zavlhčení či plísní.

Konzultace a odborné posouzení.
Služby lze využít v mnoha odvětvích, zejména
ve stavebnictví (beton, cement, vápno), keramickém
a sklářském průmyslu, barvářském průmyslu,
ohnivzdorných a žáruvzdorných aplikacích, slévárenství
či dokonce v oblasti restaurování uměleckých děl.

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
SAND TEAM, SPOL. S R.O.

ČLUZ, A. S.

Vývoj geopolymerního anorganického pojiva pro
formovací směsi používané ve slévárenství.

Využití tepelně odolných materiálů pro
pokročilé aplikace v dopravních prostředcích.

GRENA, A. S.

MODELÁRNA LIAZ SPOL. S R.O.

Materiálové zkoušky pro výrobce izolačních materiálů
z vermikulitu.

Inovace materiálových nároků výrobků
s vysokou tepelnou odolností pro
společnost.

KLÍČOVÁ
SLOVA
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aplikovaný výzkum, průmysl, inovace, stavební materiály, silikátové
materiály, kovové materiály, korozní inženýrství, mikrobiologie,
polymerní materiály, fotokatalýza
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Automatická korozní komora VLM ClimaCorr CC 1000 TL o objemu
1080 litrů pro provádění cyklických korozních zkoušek s teplotním
rozsahem – 40 až 80 °C
Automatická korozní komora ControlArt Type 2 o objemu 2000 litrů
pro cyklické zkoušky se sprchováním vzorků
Komora VLM CCT 400 FL I pro zkoušku v solné mlze a kondenzační
zkoušku
Nové: Korozní komora pro zkoušku CASS
Komora Liebisch KB 300 pro zkoušku oxidem siřičitým a kondenzační
zkoušku

 Žižkova 7, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Mikroskop atomárních sil (AFM) AIST-NT SmartSPM 1000
s Kelvinovou sondou (SKPFM)

Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.
Vedoucí skupiny Kovové
konstrukční materiály

TECHNOPARK KRALUPY VŠCHT
KOVOVÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

Potenciostaty Biologic SP-200 pro elektrochemická měření včetně
metody elektrochemické impedanční spektroskopie

 +420 723 242 413

Přenosný rentgenový fluorescenční spektrometr (XRF) Vanta
umožňující stanovení přesného složení většiny kovových materiálů.
Použití např. při kontrole typu korozivzdorné oceli, materiálové
identifikaci kovových kulturních památek ad.

 tomas.prosek@vscht.cz
 www.technopark-kralupy.cz

Nové (pro zkoušky umělého stárnutí plastů a dalších organických
materiálů):
UV komora pro testování odolnosti materiálů proti UV záření

Materiálové (korozní) zkušebnictví – tzv. urychlené korozní
a klimatické zkoušky, které slouží k testování odolnosti
kovových materiálů a jsou nezbytnou pomůckou při
výběru optimálního materiálu v automobilovém, leteckém,
strojírenském a těžebním průmyslu a stavebnictví (zkouška
korozní odolnosti v solné mlze a cyklické zkoušky, které
zahrnují střídající se fáze solné mlhy, fáze sušení a fáze
ovlhčení a lépe tak simulují reálné prostředí).

Komora se simulací slunečního záření

Zkoušky umělého stárnutí plastů a dalších organických
materiálů
materiály podléhající UV degradaci (změny barvy,
křehnutí atd.) – využití zkoušek např. v plastikářském
nebo obalovém průmyslu, oděvnictví, výrobě kůže; pro
účely tohoto testování 2 komory (1. komora zahrnuje celé
sluneční spektrum, 2. pouze UV záření).
Korozní monitoring
testování a identifikace korozivity prostředí, využití
zejména ve výrobním prostředí – změny korozivity v čase
a jaké faktory ji v souvislosti s výrobou ovlivňují (různá
roční období, počet lidí v místnosti atd.); podle toho může
firma upravit své výrobní procesy; tato služba je v rámci ČR
unikátní.

50

Ostatní služby (výzkum, vývoj, konzultace)
konzultace ohledně výběru optimálního materiálového
nebo konstrukčního řešení, návrh protikorozních
opatření, expertíza příčin korozního poškození a další
služby výzkumu, vývoje a poradenství v oblasti koroze
a protikorozní ochrany kovových konstrukcí a zařízení
zákazníkům z odvětví průmyslu, veřejné správy
i výzkumným a vývojovým pracovištím.

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
MERO ČR A.S.

LINET SPOL. S R.O.

Opatření pro prodloužení životnosti potrubních
rozvodů ropy na Centrálním tankovišti ropy
v Nelahozevsi.

Testování a výběr vhodného lepidla s dobrou
odolností vůči klimatickým podmínkám pro
nemocniční lůžka.

KLÍČOVÁ
SLOVA

koroze, protikorozní ochrana, organické povlaky, kovové povlaky,
korozní zkušebnictví, urychlené korozní zkoušky, korozní monitoring,
kovové materiály
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Jaderné reaktory IV. generace a malé reaktory – výzkumné
a vývojové aktivity zaměřené na provozované jaderné reaktory,
jaderné reaktory nové generace (Gen IV) a malé modulární
reaktory.
Bezpečnost a spolehlivost jaderných zařízení – vývoj
bezpečnostních metodik v oblasti termohydraulických analýz,
chování paliva v reaktoru, výpočty pro simulace řešení těžkých
havárií, pravděpodobnostní hodnocení rizik, modelování
a vizualizace.

 Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež

Palivový cyklus – výzkumy související s aktivní zónou reaktoru
a palivovými vsázkami. Podpora zadní části palivového cyklu
a příprava k jeho uzavření.

Ing. Alena Rosáková

Radiofarmaka – zaměření na metodu pozitronové emisní
tomografie, výroba a kontrola kvality léčivých přípravků a léčiv
pro klinické zkoušení; výzkum a vývoj v oblasti radiofarmak
terapeutických i diagnostických, mimo jiné i na značení protilátek
a proteinů radionuklidy; provoz tří PET center v ČR (Řež, Praha,
Brno).

Marketing a komunikace
 +420 266 172 289

ÚJV ŘEŽ, a. s.

 alena.rosakova@ujv.cz
 www.ujv.cz

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

Projektové a inženýrské služby – všeprofesní projektové
a předprojektové činnosti, včetně souvisejících inženýrských
a poradenských služeb v oblasti investiční výstavby energetických
zařízení (klasická energetika, teplárenství, spalování odpadu,
průmyslová energetika), vypracování dokumentace EIA.
Nízkoemisní uhelná energetika – projekty zaměřené na oblast
záchytu a ukládání oxidu uhličitého (CCS), vznikajícího při
spalování nebo zplyňování fosilních paliv.
Vodíkové technologie v energetice a dopravě – realizace
energetických systémů na klíč, akumulace do vodíku,
methanizace, PtG. Poradenství při začleňování vodíkových vozidel
do vozového parku, podpora rozvoje infrastruktury plnicích stanic;
vývoj vlastních užitkových vozidel s vodíkovým pohonem a další
pilotní projekty.
Materiálové inženýrství a zkušebnictví – výzkum a vývoj
speciálních materiálů pro jaderné i nejaderné využití, povrchové
úpravy materiálů. Aplikace nanotechnologií v oblasti nakládání
s radioaktivními odpady.
Akreditované laboratoře – laboratoře v pěti oblastech
pokrývajících vybrané mechanické, fyzikálně-chemické, elektrické,
radiační a radiochemické (radioaktivita) vlastnosti materiálů,
akreditovaná zkušební měření, zkoušky a analýzy.
Radioaktivní odpady – komplexní služby v nakládání s RAO,
zpracování institucionálních RAO, záchytů neznámých
a opuštěných zdrojů ionizujícího záření, hlavní inženýrská a výzkumná
podpora projektu Hlubinného úložiště v ČR. Vývojová a technická
podpora pro modernizaci přípovrchových úložišť nízko a středně
aktivních odpadů.
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Akreditované laboratoře, pilotní zařízení v oblasti vodíkových
technologií, horké a polohorké komory pro ozařovací experimenty,
kobaltové ozařovače, technologie zpracování radioaktivních odpadů,
výkonné mikroskopy, 3 cyklotrony a čisté výrobní prostory a řada
dalších technologií.

SLUŽBY PRO
VEŘEJNOU SPRÁVU

Největší zpracovatel institucionálních odpadů v ČR, největší
dodavatel PET radiofarmak na pracoviště nukleární medicíny v ČR,
hlavní inženýrská a výzkumná podpora projektu Hlubinného úložiště
v ČR (řízeno SÚRAO), poradenství pro státní správu při zavádění
vodíkových technologií v energetice a dopravě (MPO, Ministerstvo
Dopravy), služby a analýzy pro Státní ústav jaderné bezpečnosti
a další.

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
ČEZ, A.S.

ŠKODA JS A.S.

Podpora bezpečnosti provozu obou českých jaderných elektráren,
programy řízení životnosti komponent, ekologizace provozu klasických
elektráren a tepláren a řada dalších projektů.

Řada projektů v zahraničí.

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S.
Podpora dostavby jaderné elektrárny Mochovce.
ŠKODA PRAHA A.S.

ŘADA ČESKÝCH I ZAHRANIČNÍCH
FIREM Z CELÉHO SVĚTA
Projekty v oblasti testování
materiálů pro specifické prostředí,
viz naše webové stránky.

Retrofity tepelných elektráren v ČR.

KLÍČOVÁ
SLOVA

energetika, projektování a inženýrské služby, podpora provozu elektráren,
radioaktivní odpady, jaderné reaktory, materiálové inženýrství, OZE,
vodíkové technologie, nízkoemisní uhlíková energetika, PET radiofarmaka
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PANalytical XPertPRO MPD
Víceúčelový rentgenový difraktometr pro analýzu práškových nebo
pevných vzorků v reflexním i transmisním módu. Umožňuje také
in-situ analýzy s žíháním až do 1200 °C.
Setsys Evolution 1750
Systém firmy SETARAM pro termickou analýzu využívá sofistikovaný
systém připojení modulu QMS tzv. SuperSonic System, v němž
dochází k urychlení uvolňujících se molekul plynů a jsou vnášeny
do hmotnostního spektrometru kvadrupólového typu QMG 422 firmy
Pfeiffer. Analýzu je možno provádět při teplotách do 1000 °C.

 Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež

FEI Nova NanoSEM
Skenovací elektronový mikroskop pro studium morfologie částic
a povrchů s vysokým rozlišením. Umožňuje měřit vzorky s pěti
různými detektory.

Ing. Zbyněk Černý, CSc.
Oddělení materiálové chemie

FEI Talos F200X
Transmisní elektronový mikroskop pro studium morfologie
a krystalové struktury částic menších než 100nm alespoň v jednom
směru. S možností měření prvkových map ve skenovací režimu
s vysokým rozlišením, toto měření je vhodné pro nehomogenní
vzorky.

 +420 311 236 954

ÚSTAV ANORGANICKÉ
CHEMIE AV ČR, v. v. i.

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

 cerny@iic.cas.cz
 www.iic.cas.cz

Mikroskop atomárních sil (AFM)
Mikroskop zobrazuje topografii vzorku s vysokým rozlišením
<1nm. Umožňuje měření rozložení magnetických a elektrických sil
na povrchu. Vhodné také pro měření drsnosti.

nabízíme spolupráci na výzkumných projektech
v širokém spektru oborů
kvalifikované instrumentální analýzy
výzkum a vývoj materiálů a technologií ve spolupráci
s privátní sférou

SLUŽBY PRO
VEŘEJNOU SPRÁVU

Pro státní správu nabízíme odborné analýzy a posudky.

možnosti zvětšování měřítek syntézních postupů
a dostupnou charakterizaci produktů

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
ŠKODA JS A.S.

ROKOSPOL A.S.

Vývoj materiálů pro jaderný průmysl

Spolupráce na vývoji fotoluminiscenčních
kvantových teček s bariérovým UV efektem

NEW HUMAN SOLUTION S.R.O.
Vývoj prostředků pro stabilizaci vody

TOSEDA S.R.O.

PRAGO-ANORG S.R.O.

Spolupráce na vývoji transparentních vrstev proti
kosmickému záření

Vývoj anorganických materiálů pro stínění neutronů
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KLÍČOVÁ
SLOVA

anorganická a borová chemie, materiálový výzkum v hraničních oborech,
instrumentální nedestruktivní analýzy a mikroanalýzy
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dozimetrie, studium a monitoring antropogenních vlivů v přírodě.
Potravinářství a nutriční věda – určování základních a toxických
stopových prvků v potravinách a nápojích.
Biomedicína – příprava radiofarmak, radiační sterilizace,
určování základních a toxických stopových prvků v lidských
a zvířecích tkáních, materiálový výzkum lékařských komponent
(např. kloubní náhrady) atd.
Archeologie – analýza kovových a skleněných artefaktů, expertní
služby zjištění stáří metodou radiouhlíkového datování (datování
organických materiálů).

 Husinec-Řež 130, 250 68 Řež

Ing. Jan Dobeš, CSc.
Hlavní koordinátor
infrastruktury CANAM

ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AV ČR, v. v. i.
KOVOVÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

NAŠE VYBAVENÍ
A JEHO VYUŽITÍ

 +420 266 173 271
 dobes@ujf.cas.cz
 www.ujf.cas.cz

Urychlovač Tandetron – aparatury pro analýzy metodou protonové
fluorescenční analýzy (PIXE), pružným rozptylem nabitých částic (RBS,
RBS channeling, ERDA, ToF ERDA) a různými jadernými reakcemi (PIGE,
NRA), vybavení pro iontovou implantaci vzorků, externí svazek pro ozařování
a mikrosvazek umožňující fokusaci iontů do velikosti méně než 1 μm.
CANAM – Laboratoř neutronové fyziky.
Zařízení neutronového rozptylu (určování krystalografické struktury,
fázová analýza, určování magnetické struktury, vývoj krystalografické
či magnetické struktury při externím vlivu teploty či tlaku atd.), zařízení
neutronové fyziky (nedestruktivní měření koncentrace některých lehkých
izotopů, přesné určování koncentrace izotopů/prvků B, Cd, Sm, Gd, H, Cl atd.).

Ozařovací služby včetně studie proveditelnosti a návrhu
experimentů – ozařování biologických vzorků, testování
radiační stability a odolnosti, produkce komerčních
i nekomerčních radionuklidů pro přípravu radiofarmak,
radiační sterilizace, radiační modifikace vlastností materiálů
(optické, elektrické či mechanické vlastnosti), radiační
polymerizace a síťování plastických hmot.

Aplikační dozimetrická laboratoř.
Nízkopozaďová měření a práce s radioaktivními materiály, radiouhlíková
datovací laboratoř s mezinárodním kódem CRL, sekundární kalibrační
laboratoř pro záření gama, molekulární a buněčná radiobiologie, zdroje
ionizujícího záření, kapalné scintilační spektrometry, vysokorychlostní
optický mikroskop určený ke snímání a digitalizaci velkých ploch (jediný
tohoto druhu v Evropě), aktivní i pasivní detektory záření pro měření ve
směsných polích záření.

Iontová implantace – příprava nanostruktur a dopování
materiálů iontovou implantací pro mikroelektroniku, optiku,
laserové technologie, fotoniku, spintroniku a biomedicínu,
příprava vrstevnatých struktur s význačnými mechanickými,
optickými nebo optoelektronickými vlastnostmi.

Thin Layer Activation – metoda aktivace tenkých vrstev,
nedestruktivní sledování povrchových změn (otěr, opotřebení,
koroze) značením pomocí radioizotopů; lze využít pro
automobilový a strojírenský průmysl.
Charakterizace materiálů a prvkového složení – modifikace
krystalických materiálů pro průmysl, charakterizace
mikrostruktury v kovech, keramikách a sklech apod., prvková
charakterizace slitin či high-tech materiálů, které lze obtížně
charakterizovat jinými analytickými metodami.
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Monitoring životního prostředí – analýza aerosolů, půdy,
splaškových kalů, biomonitoring, koloběh vody (vodíku),

Izochronní cyklotron U-120M a cyklotron TR-24 – unikátní intenzivní
zdroje svazků nabitých částic a rychlých neutronů pro astrofyzikální
experimenty, měření excitačních funkcí a jaderných dat, ozařování
biologických vzorků, testování radiačního poškození elektronických
komponent a produkci fluorescenčních nanodiamantů.
CANAM – Laboratoř urychlovače Tandetron.

Nabízíme spolupráci subjektům z oblasti energetického
průmyslu, strojírenství, dopravy, výrobcům lékařských komponent,
lékařským a farmaceutickým podnikům, potravinářským
podnikům i subjektům zaměřeným na životní prostředí.
Poskytujeme také expertní analýzy pro státní správu.

Materiálové a texturní analýzy – určování krystalografické
a magnetické struktury, vývoj struktury při externím vlivu
teploty či tlaku, určování reziduálních napětí v kovech
a keramikách (např. v okolí svárů) apod.

CANAM – Laboratoř cyklotronů a rychlých neutronů.

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
HYDRA A.S.

ON SEMICONDUCTOR A.S.

Kontrola kvality a procesu výroby svitkových kondenzátorů,
analýzy kondenzátorových fólií, studium homogenity
a stechiometrie kovové vrstvy a obsahu stopových prvků.

Složení krystalických materiálů, obsah a hloubkový
profil lehkých prvků, analýza stopových prvků,
polohování dopantů v krystalech.

KLÍČOVÁ
SLOVA

radiační stabilita a odolnost, produkce radionuklidů, nanostruktury,
iontová implantace a dopování materiálů, materiálové analýzy
a charakterizace, dozimetrie, prvkové složení, určování a vývoj struktury,
uhlíkové datování, atomová spektrometrie
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i grafické evidence. Systém je optimalizovaný pro snadné vkládání
dat v kanceláři i v lese. Podpora GPS/GNSS a laserového dálkoměru
s kompasem umožňuje rychlé mapování, měření a navigaci.
Více na: monis.cz.
CZETAX prohlížeč – prohlížení, analýza a tisk grafických
a numerických dat LHP a LHO, mapování holin, mapování
kůrovcových souší a dalších bodů. Umožňuje tisk vlastnických
separátů, kompletní hospodářské knihy dle JPRL, lesnických map
(porostní, obrysová, těžební) a map sestavených uživatelem.
Při použití na tabletu s GPS/GNSS je možné zobrazit aktuální
polohu a mapovat body a linie holin. U PSK a parcel lze přímo
získat informace z katastru nemovitostí. Více na: www.czetax.cz.
 Čs.armády 655, 254 01 Jílové u Prahy

RNDr. Jana Beranová
Ředitelka
 +420 605 264 632

ÚSTAV PRO VÝZKUM LESNÍCH
EKOSYSTÉMŮ, s.r.o. VČETNĚ
SPIN-OFF FIRMY IFER-MMS, s.r.o.
CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

NAŠE VYBAVENÍ
A JEHO VYUŽITÍ

 jana.beranova@ifer.cz
 www.ifer.cz

Nabídka služeb:
Vývoj podnikových informačních systémů o lesním hospodaření
na míru

Pro řešení našich zakázek používáme s výhodou námi vyvíjenou
technologii Field-Map, která spojuje softwarovou aplikaci vhodnou
pro daný úkol (statistická inventarizace, mapování, měření
porostních zásob, taxace atd.) s vhodným hardwarem, který sběr
dat v terénu zefektivňuje a zpřesňuje (terénní počítače, laserové
dálkoměry a sklonoměry, elektronické průměrky, GNSS).
K dispozici máme sady i aplikace, které můžeme po zaškolení
zapůjčit dalším subjektům pro jejich práci.

SLUŽBY PRO
VEŘEJNOU SPRÁVU

Vyhotovení lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních
hospodářských osnov (LHO)
Softwarové aplikace umožňující využití dat LHP a LHO orgánům SSL
na ORP i krajích

Vyhotovení lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních
hospodářských osnov (LHO)

Hodnocení vlivu zvěře na les

Technologická podpora lesnické hospodářské evidence

Zjištění porostních zásob na stojato

Hodnocení vlivu zvěře na les
Zjištění porostních zásob na stojato

Zhotovení dokumentace (plány péče, posudky, hodnocení)
pro ochranu přírody

Zhotovení dokumentace (plány péče, posudky, hodnocení)
pro ochranu přírody

Operativní zjištění stavu lesních ekosystémů pomocí provozní
statistické inventarizace

Operativní zjištění stavu lesních ekosystémů pomocí provozní
statistické inventarizace
Zjištění objemu biomasy na plantážích rychle rostoucích dřevin

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM

Expertní činnost v oblasti produkční ekologie lesů
Nabídka softwarových řešení:
Field-Map – spojení jedinečného softwaru s vhodným
hardwarem umožňuje rychlý a efektivní sběr dat v terénu
a jejich následné kancelářské zpracování, vyhodnocení
a prezentaci. Využití: mapování, dendrometrická měření,
vyhodnocení leteckých snímků, statistická inventarizace lesů
(národní inventarizace lesů, statistická provozní inventarizace,
inventarizace škod zvěří). Možnost tvorby různě zaměřených
uživatelských aplikací. Více na field-map.cz.
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Podnikový informační systém MONIS – komplexní podpora
podnikání v lesnictví od výroby přes sklady, odvozy
až k podkladům pro fakturaci a účetní uzávěrku firmy. Systém
MONIS je modulární s možností klientských úprav, lokálním
nebo síťovým provozem a umožňuje vedení numerické

LESNÍ SPRÁVA ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

LESY ČR S.P.

Vývoj podnikového informačního systému
„na míru“ – SW aplikace umožňující interaktivní
práci přímo v lese nad daty LHP a zároveň vedení
evidence hospodářských opatření, zejména
zalesnění a odvozu dřeva.

Modelové odvození koeficientů pro zpřesnění
odhadu výtěže hroubí zjišťované podle
„Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví
v ČR“ z dat reálných těžebních prvků.

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR S.P.

Tvorba a obnova LHP

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM

Opakované hodnocení vlivu zvěře na lesní
ekosystémy v honitbách.

KLÍČOVÁ
SLOVA

služby pro lesnickou praxi, softwarové produkty pro lesnickou praxi,
lesnické měřící přístroje, Field-Map, MONIS, CZETAX, měření porostních
zásob na stojato, statistická inventarizace lesů, zpracování LHP a LHO,
expertní činnost v oblasti produkční ekologie
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firmy zabývající se výpočty turbulentního proudění – validace
výpočtů

NAŠE VYBAVENÍ
A JEHO VYUŽITÍ

 Jatecká 511, 262 03 Nový Knín

Nízkorychlostní (do 10m/s) otevřený aerodynamický tunel
(průřez 1,5×1,5m)
Laserová anemometrie (plošné (systém TR-PIV) a bodové (systém
LDA) měření rychlostního pole); plošné měření koncentračního
pole (systém PLIF); bodové měření koncentračního pole ionizačním
detektorem s rychlou odezvou; 3D traverzovací systém

Ing. Patrik Zima, Ph.D.
Vedoucí útvaru pro podporu
výzkumu

ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i.
AERODYNAMICKÁ LABORATOŘ V NOVÉM KNÍNĚ

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

Lopatkový tunel
Výzkum proudění v axiálních lopatkových strojích

 +420 266 053 392
 zimap@it.cas.cz
 www.it.cas.cz/cs/nk

SLUŽBY PRO
VEŘEJNOU SPRÁVU

Aerodynamický výzkum proudění v průtočných částech lopatkových
a jiných strojů

Výzkum je prováděn především experimentálně pomocí fyzikálního
modelování v aerodynamických tunelech, s možností ověření
numerických simulací
Laboratoř vnitřních proudění (vnitřní proudění, aerodynamické
tunely, optimalizace průtočných částí proudových strojů – turbín,
ventilů a kompresorů, výzkum proudění, výzkum aeroelastických
jevů, kalibrace tlakových sond) – doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D., vedoucí
laboratoře, tel. 266 053 352, luxa@it.cas.cz
Laboratoř aerodynamiky prostředí (šíření škodlivin v ovzduší,
výzkum turbulentního proudění) – Ing. Štěpán Nosek, Ph.D., vedoucí
laboratoře, tel. 266 053 382, nosek@it.cas.cz
Naše nabídka je určena pro:

Studie pro evakuační plány – únik chemických látek z továren,
skladů, při teroristických útocích
Studie pro plánování městské zástavby – šíření zplodin a nečistot
v uličních kaňonech a v okolí developerských projektů
Kraje, státní úřady – další studie, např. vliv přeměny reliéfu
krajiny na šíření prachu do okolního prostředí, šíření škodlivin
z lokálních zdrojů atd.

Studie šíření znečištění a rozptylu nebezpečných látek, škodlivin,
prachu a zápachu v ovzduší

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
DOOSAN ŠKODA POWER S.R.O.

SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ ORLICE

Vývoj štíhlých lopatek posledních stupňů parních turbín
pro energetiku – přes 40 let trvající spolupráce se společností
Škoda Power na vývoji turbín pro českou energetiku,
optimalizace průtočných částí parních ventilů

Studie znečištění ovzduší exhalacemi SO2 v okolí
továren firem Bravo, a. s. a Masokombinát
v Jablonném nad Orlicí

DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION CO., LTD.,
JIŽNÍ KOREA
Optimalizace lopatek axiálních kompresorů

MĚSTO PARDUBICE
Simulace úniku chlóru ze Synthesie a. s. Semtín;
šíření toxických látek v městské zástavbě
Pardubic – studie v rámci přípravy evakuačního
plánu obyvatel pardubické aglomerace

strojírenské firmy zabývající se vývojem a výrobou energetických
zařízení (turbíny, parní ventily atd.), proudových strojů
a spalovacích motorů

KOVOHUTĚ PŘÍBRAM A.S.
Výzkum znečištění ovzduší olovem emitovaným ze závodu

MĚSTO PRAHA

letecký průmysl

ECOPROGRESS, S.R.O.

Simulace šíření bojové chemické látky
(sarinu) v případě teroristického útoku
na Staroměstském náměstí v Praze

firmy zabývající se problematikou znečištění ovzduší – návrh
a aplikace nových výzkumných metod pro řešení problematiky
znečištění ovzduší
firmy požadující studie šíření nečistot a nebezpečných látek
z jejich provozů ovzduším
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Stavebnicový aerodynamický tunel
Výzkum proudění v radiálních lopatkových strojích, sestavách
ventilů, proudění v těsnících mezerách a labyrintových ucpávkách,
kalibrace sond (včetně transsonické oblasti), řešení úloh z oboru
aeroelasticity

developerské subjekty požadující studie proudění v blízkosti
budov (odvětrávání znečištění z dopravy, komfort v prostorech
mezi obytnými komplexy atd.)

Šíření uhelného prachu do okolních sídlišť v případě
plánovaného postupu těžby uhelného dolu Tušimice – Libouš

KLÍČOVÁ
SLOVA

vnitřní proudění stlačitelné tekutiny, proudění v atmosférické mezní vrstvě,
aerodynamické tunely, optimalizace průtočných částí proudových strojů,
výzkum proudění, výzkum aeroelastických jevů, kalibrace tlakových sond,
řešení problematiky znečištění ovzduší, studium rozptylu nebezpečných
látek, škodlivin, prachu a zápachu v ovzduší, validace výpočtů
turbulentního proudění (CFD)
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NAŠE VYBAVENÍ
A JEHO VYUŽITÍ

Laboratoř buněčné regenerace a plasticity
Plně vybavené operační sály pro chirurgické experimenty na modelu
miniprasat, včetně prostoru pro ustájení zvířat a pooperační péči
(vybavení pro laparoskopii, endoskopii, oční chirurgii, vybavení
pro neurochirurgické operace míchy miniaturního prasete).
Laboratoř integrity DNA

 Rumburská 89, 277 21 Liběchov

Konfokální mikroskop Leica TC SP5 s kontrolou prostředí, třemi
fotonásobiči a dvěma HyD detektory. HyD detektory díky své vysoké
citlivosti omezují poškození živých buněk laserem a umožňují
tak dlouhodobé mikroskopické experimenty na živých buňkách.

Mgr. Michal Schmoranz
Manažer technologického
transferu

ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ FYZIOLOGIE
A GENETIKY AV ČR, v. v. i.

CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

Laboratoř aplikovaných proteomových analýz
Vybavení pro analýzu proteinového složení biologických vzorků
pomocí metod založených na hmotnostní spektrometrii a pomocí
protilátkových metod.

 +420 777 468 683
 michal.schmoranz@img.cas.cz
 www.iapg.cas.cz/cs/

Centrum PIGMOD (Pig Models of Diseases)
Pro výzkumná a vývojová oddělení firem s potřebou
experimentů na velkém zvířecím modelu, pracoviště se zájmem
o mikroskopickou analýzu živých buněk a analýzu proteinového
složení biologických vzorků nabízíme:
testování nových léčebných postupů, od nových
chirurgických přístupů až po nové metody buněčné
a genové terapie, na velkém zvířecím modelu
studie toxicity včetně toxikokinetických studií slibných
chemických látek na miniprasatech
návrh a provedení mikroskopických experimentů na živých
buňkách, včetně analýzy obrazu
návrh, provedení a vyhodnocení komplexních
proteomických analýz

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM

Laboratoř genetiky ryb

CHDI FOUNDATION, INC., USA

UCSD SAN DIEGO A NEURALSTEM, INC., USA

Pro chovatele ryb v Rybářském sdružení České republiky
a žadatele o dotační tituly v rámci plemenářského zákona
č. 32/2011 Sb. o šlechtění hospodářských zvířat a programu
genových zdrojů nabízíme:

Vytvoření transgenního miniprasečího modelu
Huntingtonovy nemoci.

Vývoj modelu traumatického poškození míchy,
jeho léčba pomocí transplantace nervových
prekurzorů a analýza změn proteomu
v důsledku poškození nervové tkáně.

ověřování původu u ryb

UNIQURE INC., HOLANDSKO

ve spolupráci s FROV JU Vodňany provádíme genetické
analýzy pro chovatele ryb v rámci programu udržování
genových zdrojů ryb (kapři, líni, pstruzi, síhové aj.)

Testování genové terapie Huntingtonovy nemoci pomocí
AAV vektorem doručené miRNA; Vývoj jedinečné metody
subpiální aplikace.

KLÍČOVÁ
SLOVA
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prasečí modely, kmenové buňky, biomarkery, buněčná terapie,
protinádorová imunita, neurodegenerace, Huntingtonova choroba,
poškození míchy, melanom, proteomika, genetika ryb
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Geodézie a geodynamika
Testování (kalibrace) GNSS aparatur na referenčním etalonu
polohy
Služby Gravimetrické laboratoře Pecný (kontinuální relativní
a opakovaná absolutní tíhová měření)
Monitorování lokálních environmentálních parametrů
Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna
Zeměměřická knihovna (45 tisíc knihovnických jednotek,
přes 100 tisíc bibliografických záznamů)
Skenovací a digitalizační služby
 Ústecká 98, 250 66 Zdiby

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ,
TOPOGRAFICKÝ
A KARTOGRAFICKÝ, v. v. i.
CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

Ing. Jiří Drozda

Semináře a vzdělávání

Vědecký tajemník a výzkumný
pracovník

Virtuální mapová sbírka

 +420 720 255 579

Software

 jiri.drozda@vugtk.cz

MicroGEOS Nautil – software pro obnovu katastrálního operátu,
digitalizovaných katastrálních map KM-D, zpracování map UKM

 www.vugtk.cz

DIKAT® – software produkt pro tvorbu GP, ZPMZ a neměřických
náčrtů
INFORMACE KN® – prohlížení informací popisných informací
z dat ISKN

Geografické informační systémy a katastr nemovitostí

SW produkty pro obnovu katastrálního operátu a sledování
a hodnocení kvality dat v souladu s mezinárodními požadavky
ve vztahu k souboru geodetických informací

Garantovaný sběr geoprostorových informací a jejich
hodnocení dle mezinárodních standardů
Převod výměnného formátu katastru nemovitostí (VFK)
do standardních formátů
Digitalizace obsahu analogových mapových děl
Obnova katastrálního operátu – DKM, KMD
Zaměření skutečného provedení staveb
Výpočet kubatur volně skladovaných materiálů
Tvorba geometrických plánů a vytyčování hranic
Kompletní geodetické práce při výstavbě
Metrologie a inženýrská geodézie
Služby akreditované kalibrační laboratoře
Služby autorizovaného metrologického střediska pro
ověřování stanovených měřidel
Speciální geodetická měření – sledování deformací
staveb, monitoring při zátěžových zkouškách mostů
a speciální měření velkých strojírenských celků, určování
délkových parametrů jízdních pruhů komunikací pro
kontrolu dodržování rychlostí motorizovanými dopravními
prostředky, kontrola geometrie jednotlivých konstrukčních
částí letadel

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
AŽD S.R.O.

EUROGV, S.R.O.

CCE PRAHA SPOL. S R.O.

EOLINE S.R.O.

SŽDC, STÁTNÍ ORGANIZACE

ESI SPOL. S R. O.

GEPRO, S.R.O.

Posudková a konzultační a činnost z oblasti inženýrské
geodezie, metrologie a standardizace
Výroba měřických pomůcek a souprav
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KLÍČOVÁ
SLOVA

geoprostorové informace, katastr nemovitostí, digitalizace, kalibrace,
specializovaná geodetická měření, inženýrská geodézie, metrologie,
standardizace, zeměměřická knihovna, semináře a vzdělávání
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NAŠE VYBAVENÍ
A JEHO VYUŽITÍ

Laboratoř biomonitoringu – stanovování koncentrací těžkých kovů
a persistentních organických sloučenin v rostlinách, půdě či vodě
(ICP-MS, chromatograf MS, analyzátor Hg ad.)
Laboratoř explantátových kultur a DNA analýz – kultivace
rostlinných kultur in vitro (flow-boxy, sterilizátory, dávkovače
médií apod.), stanovení úrovně ploidie (flow-cytometr) a DNA
analýzy (homogenizátor vzorků, termocyklér, sekvenátor ad.)
Laboratoř fytopatologie – izolace, kultivace, mikroskopická
a molekulární determinace patogenních agens a jejich uchovávání,
akustická tomografie dřevin, testování účinných látek

 Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice

Laboratoř pěstebních technologií – hodnocení fyzikálních
a chemických vlastností substrátů, minerálních substrátů (střešní,
stromové, trávníkové) a kompostů

Mgr. Magdalena Jirousová
Vědecký tajemník

Experimentální stanice – polní ověřování dřevin, plodin a jejich
porostů pro multifunkční využití

 +420 296 528 205

VÝZKUMNÝ ÚSTAV SILVA TAROUCY
PRO KRAJINU A OKRASNÉ
ZAHRADNICTVÍ, v. v. i.
CO NABÍZÍME
PRO FIRMY

 jirousova@vukoz.cz
 www.vukoz.cz

zjišťování znečištění životního prostředí a eutrofizace
vody a půdy pomocí bioindikátorů
určování zdravotního stavu dřevin mimo les, stanovování
příčin a rozsahu poškození porostů, vývoj a navrhování
vhodných nápravných opatření
detekce chorob a škůdců okrasných rostlin
tvorba, udržování a genetická identifikace genotypů
rostlin ve sterilních podmínkách
hodnocení výživového stavu okrasných rostlin, návrhy
systémů výživy

SLUŽBY PRO
VEŘEJNOU SPRÁVU

šlechtění multifunkčních dřevin a okrasných rostlin

Pro Ministerstvo zemědělství: analýza vlivu pěstování RRD
na zemědělské půdy

komplexní poradenství a realizace využití lokální biomasy
pro energetické a materiálové účely
participativní plánování v oblasti ochrany a tvorby
kulturní krajiny a systémů zeleně v sídlech
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Pro Ministerstvo životního prostředí: biologický výzkum a monitoring
na úrovni krajiny ČR – zajištění odborné podpory pro činnost resortu
životního prostředí

PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE A REFERENCE OD FIREM
ČEZ A. S.

LESY ČR, S. P.

Analýza potenciálu biomasy v ČR
a na modelovém území Hodonín

Hodnocení významu invazních patogenů lesních dřevin, modelování
jejich významu a vhodnosti prostředí, vývoj vhodných opatření

POVODÍ VLTAVY, S. P.

LOVOCHEMIE A. S., RAŠELINA SOBĚSLAV A. S.

Management břehových porostů
vodních toků, detekce a řízení rizik

Hodnocení substrátů a návrhy jejich složení, návrhy hnojiv pro lesní
i okrasné dřeviny

KLÍČOVÁ
SLOVA

ekologie krajiny, ochrana a tvorba kulturní krajiny, agrolesnictví, fytoenergetika
a biomasa, biomonitoring znečištění životního prostředí, fytopatologie
dřevin, choroby a škůdci okrasných rostlin, rostlinné biotechnologie, pěstební
technologie a výživa rostlin, šlechtění dřevin a okrasných rostlin
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