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VĚDECKOTECHNICKÝ PARK Milovice 

V bývalém vojenském prostoru v Milovicích vyroste Vědeckotechnický park 

1.8.2012, Praha - K zahájení výstavby vědeckotechnického parku dojde ještě v průběhu letošního roku 

a už nyní jsou k dispozici první vizualizace budoucího komplexu.  

„Jedním z cílů projektu je podpořit výzkum a inovační 

aktivity v oblastech aerodynamiky se zaměřením na 

automobilový průmysl a energetiku. Zároveň bude 

vědeckotechnický park poskytovat komplexní zázemí 

a služby pro rozvoj inovačního podnikání, včetně 

podpory vzniku nových firem,“ říká prof. Oldřich 

Starý, předseda správní rady VTP AT Milovice. Tato společnost stojí právě za stavbou komplexu, 

spolu s Centrem pro výzkum, vývoj a inovace, Energoklastrem a Českým vysokým učením technickým 

v Praze. 

Specialitou vědeckotechnického parku bude aerodynamický tunel zaměřený především 

na automobilový průmysl, který prostřednictvím ovladatelného proudění vzduchu umožní zkoumat 

a zlepšovat aerodynamické vlastnosti objektů, a to nejen nových automobilů. Součástí objektu budou 

kancelářské prostory, dále také navazující testovací tratě na hlavní budovu parku, které budou určené 

pro ověřování výzkumu v praxi. Mezi specializovanými laboratořemi s možností pronájmu, budou moci 

zasídlené firmy nalézt laboratoře, jako jsou laboratoř zkoušení a dynamiky vozidel, akustiky a vibrací 

v energetice nebo distribuované úschovy energie. 

Sama lokalita nahrává spolupráci s mladoboleslavskou automobilkou Škoda Auto, a.s. 

„Uzavřeli jsme s ní smlouvu o smlouvě budoucí. Pokud postavíme technologii, která jim bude 

vyhovovat, budou ji využívat za přesně daných podmínek,“ řekl Jan Rakušan, předseda 

představenstva Energoklastru. „Do budoucna nevylučujeme možnost využití těchto testovacích 

zařízení, pokud budou plnit požadované technické a nákladové parametry,“ potvrdil Jozef Baláž, 

mluvčí automobilky. 

Výstavba parku je spolufinancována z dotace Operačního programu Podnikání a inovace 

poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Náměstek středočeského hejtmana Marcel 

Chládek považuje projekt za významný impuls pro rozvoj bývalého vojenského prostoru, který je 

jedním z největších brownfieldů v České republice.  

„Projekt vědeckotechnického parku v Milovicích má podporu Středočeského kraje, protože 

přináší nejen pracovní místa do regionu, ale zejména v době krize zvyšuje atraktivitu regionu a 

možnost příchodu dalších investorů do této rozvojové lokality,“ uvedl Marcel Chládek. 


