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Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologií Vysočina 

V Jihlavě a Telči roste nejmodernější vědeckotechnologický park zaměřený 

na energetiku a materiálové inženýrství 

V centrální části Vysočiny, poblíž dálnice D1, vznikají unikátní stavby, které v budoucnu ovlivní 

výzkum a vývoj v České republice. Jedná se o vědeckotechnologický park a centrum pro transfer 

technologií, které budou od ledna 2014 poskytovat plně vybavené prostory a kvalitní vybavení pro 

výzkumné a vývojové aktivity firem v oblastech snižování energetické náročnosti, materiálového 

inženýrství a využití biomasy v energetice.  

Společnostem toužícím po inovacích se tak otevírají nové možnosti pro realizaci vlastního 

výzkumu a vývoje. Stavba VTP Vysočina totiž 

nabídne 600 m2 plně vybaveného kancelářského 

zázemí včetně školicích a zasedacích místností a 

téměř 1800 m2 nejmodernějších laboratorních a 

testovacích prostor ve střední a východní Evropě. 

Každá firma si tak může pronajmout zázemí 

na požadovanou dobu a společnosti už nyní 

projevují svůj zájem. 

„Věřím, že činnost Vědeckotechnického parku a centra transferu technologií Vysočina přispěje 

k rozvoji celé řady vědeckých, podnikatelských a jiných subjektů v regionu, ale i mimo něj,“ uvedl 

předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch. 

VTP a CTT Vysočina je infrastrukturní projekt lokalizovaný v centrální části kraje Vysočina. Je 

zaměřený na vybudování vědeckotechnologického pracoviště a centra transferu technologií v oblasti 

energetiky, snižování energetické náročnosti, materiálového inženýrství a využití biomasy. Značný 

přínos si od VTP a CTT Vysočina slibují i zástupci místních samospráv. Podle jihlavského primátora 

Jaroslava Vymazala se vysočinská metropole může těšit na příliv vysokoškolsky vzdělaných lidí, což s 

sebou přinese oživení v příslušných odvětvích. 

Mezi laboratoře patří laboratoř určená pro optimalizaci řízení a regulaci spotřeby energií, 

laboratoř pro výzkum technologií pro tenkovrstvé solární panely a novou generaci polovodičových 

světelných zdrojů, biochemická laboratoř nebo třeba laboratoř termochemických transformací biomasy 

pro testování kotlů a paliv.  

Vedle prostor pro aplikovaný výzkum VTP Vysočina provozuje i podnikatelský inkubátor, který 

formou zvýhodněných služeb podporuje vznik nových firem a podporuje jejich růst. Významnou roli 

zde hraje i centrum transferu technologií, které poskytuje asistenci při uvádění nových výrobků 

a nápadů do komerční praxe a zajištění ochrany vzniklého duševního vlastnictví. Podmínkou pro vstup 
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do inkubátoru je splnění definice malého a středního podniku (MSP), historie uchazeče není delší než 

36 měsíců a uchazeč předloží podnikatelský záměr se zaměřením VTP a CTT Vysočina. 

Jedinečnost projektu spočívá také v jeho umístění a službách. Stavby budou mít v kraji, kde je 

dlouhodobě volná kvalifikovaná pracovní síla, pozitivní vliv na zaměstnanost. Kraj se může těšit i na 

příliv vysokoškolsky vzdělaných lidí, jak ocenili význam staveb náměstek hejtmana kraje Vysočina 

Libor Joukl a jihlavský primátor Jaroslav Vymazal. V rámci vědeckotechnického parku vznikne více 

než 50 pracovních míst, dalších 150-200 pozic by se mělo objevit u spolupracujících firem.  Mezi 

nabízené služby parku patří i hledání lidských zdrojů, dále také marketingové, právní a ekonomické 

služby a nabídka výrobních poloprovozů. 

 „Položení základního kamene VTP Vysočina je základem pro rozvoj spolupráce výzkumu a 

průmyslu v regionu Vysočiny, kde se skloubí nejmodernější technologie, inovátoři a podnikatelé  – vše 

na jednom místě a na dosah,“ říká ředitel společnosti Václav Tůma.  

Energoklastr je sdružení kooperujících firem v oblasti inovací, které bylo založeno za účelem 

společných výzkumných projektů v oblasti energetiky a automobilového průmyslu. V současné době 

má 20 členů a je nositelem projektu na vybudování vědeckotechnolgického zázemí pro firmy. 

„Centrum podpoří úsilí firem v regionu v inovování svých výrobků, služeb a procesů," říká Ing. Luboš 

Kameník, technický ředitel leteckého výrobce Jihlavan, a.s. „I malé a střední firmy si již uvědomují 

nezbytnost inovačního procesu pro posílení konkurenceschopnosti, a proto je vznik takovýchto center 

vytvářejících podmínky pro sdílení nákladů více než vítaný.“ 

Velkou předností parku je skutečnost, že je provozován také v úzké spolupráci s předními 

českými univerzitami, jako je České vysoké učení technické v Praze a Mendelova univerzita v Brně a 

Centra pro výzkum, vývoj a inovace. Zasídlené společnosti i externí podnikatelské subjekty tak 

v prostorách naleznou nejen kompletní infrastrukturu a služby pro rozvoj svého podnikání, ale i  

širokou škálu možností propojení svých výzkumných aktivit s předními českými univerzitami a 

vývojovými centry dalších firem. A právě vytvoření VTP Vysočina bude pro firmy zdrojem použitelného 

know-how v oblasti inovací výrobků a procesů a to za ekonomicky přijatelných podmínek, které by v 

roztříštěném úsilí jednotlivých firem, bez pomoci nešly realizovat. 

„VTP a CTT Vysočina nám zároveň pomůže zvýšit zaměstnanost v kraji,” doplňuje náměstek 

hejtmana kraje Vysočina Libor Joukl. V rámci vědeckotechnického parku vznikne více než 50 

pracovních míst, dalších 150-200 pozic by se mělo objevit u spolupracujících firem. 

Na zahájení výstavby spojeném s položením základního kamene v průmyslové zóně v Jihlavě 

– Hruškových Dvorech dne 14. 6. 2012 uvedl Pavel Švejda, prezident Společnosti 

vědeckotechnických parků ČR: „Připravený projekt VTP a CTT Vysočina patří mezi nejkvalitnější 

projekty VTP v ČR, je realizován s relevantními pracovišti VaV a proto očekávám jeho značný přínos 

při plnění obsahových úkolů v oblasti energetiky, snižování energetické náročnosti, materiálového 

inženýrství a využití biomasy a pro zkvalitnění inovační infrastruktury nejen v rámci kraje Vysočina a 

ČR, ale i v rámci mezinárodní spolupráce VTP“. 
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Na fotografiích jsou účastníci jednání při zahájení výstavby a při položení základního kamene. 

a  

Projekt je společným dílem Energoklastru (nositele projektu), Mendelovy university v Brně 

(MENDELU), Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) a Centra pro výzkum, vývoj a 

inovaci (CVVI). Úzká spolupráce na projektu s Krajskou hospodářskou komorou kraje Vysočina přináší 

členům Energoklastru potřebné regionální synergie. Finančním partnerem projektu je Komerční 

banka, která zajišťuje finanční stabilitu Energoklastru. 

Václav Tůma 

ředitel společnosti 


