
 
 

Celostátní konference projektu SPINNET 
 č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 

 

Srdečně Vás zveme na 3. celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci 

mezinárodní porady ředitelů VTP v Hradci Králové, ve dnech 6. - 7. června 2013, Nové 

Adalbertinum, Velké náměstí 32/40, Hradec Králové, www.noveadalbertinum.cz. 

 

Program: 

6. 6. 2013, čtvrtek  

 

10.00 – 10.20 Zahájení  

  Martin Dittrich, ředitel Technologického centra Hradec Králové 

 

10.20 – 10.40 Stav projektu SPINNET ke konci 3. monitorovacího období, hodnocení 4.     

                       MO, příprava nových inovovaných produktů 

            Pavel Švejda, prezident SVTP ČR, koordinátor žadatele projektu SPINNET 

 

10.40 – 11.00 Příprava příručky Dobrá praxe ve VTP a Metodiky správné praxe ve VTP 

  Výsledky reprezentativního šetření UPOL 

  Jiří Herinek, regionální projektový manažer 1 

 

11.00 – 11.20 Příprava Metodiky hodnocení podnikatelských záměrů 

Martin Dittrich, regionální projektový manažer 3 

   

11.20 – 11.40 Portál spolupráce.org 

                       Petr Kolář, koordinátor portálu, Czechinvest 

 

11.40 – 12.10 přestávka (káva, zákusky)  

 

12.10 – 12.30 Příprava příručky Zakládáme inovační firmu a Případové studie Praxí  

k lepšímu uplatnění po škole 

Systém otevřených inovací Zlínského kraje 

     Petr Konečný, regionální projektový manažer 2 

 

12.30 – 12.50 Katalog VTP v tištěné i elektronické podobě 

  Informace z NUTS 2 Jihozápad   

                       Jaroslav Lakomý, regionální projektový manažer 4 

 

 

 
 

http://www.noveadalbertinum.cz/


12.50 – 13.20 Diskuse 

                       Zástupci partnerů projektu a hosté 

 

13. 20 – 13.30 Závěry dopolední části 

  Pavel Švejda 

 

13.30 – 14.30 oběd  

 

14.30 – 16.20 Porada ředitelů – 1. část  

              řídí Pavel Švejda 

- kontrola plnění závěrů porady ředitelů VTP v Ostravě, 7. – 8. 6. 2012 

- národní síť VTP v ČR, elektronický katalog, mezinárodní spolupráce 

- předání akreditačních osvědčení v rámci 11. etapy akreditace (průběžná akreditace 

VTP v ČR s platností do 31. 12. 2013) 

- informace z 1. dne celostátní konference projektu SPINNET 

    

16.40 přesun do Fakultní nemocnice Hradec Králové (bude zajištěn autobus)  

 

17.00 - 18.15  Prezentace Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařské fakulty 

v Hradci Králové 

 

18.30 odjezd zpět do Nového Adalbertina 

 

19.00 – 21.00 - Společenský večer s výměnou zkušeností z projektu SPINNET v Novém 

Adalbertinu. 

 

7. 6. 2013, pátek – Nové Adalbertinum  

 
  8.30 – Výbor SVTP ČR 

  9.30 -  Projektový tým NS VTP v ČR a komise pro akreditaci VTP v ČR 

10.30 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry  

- informace o projektech v rámci programu PROSPERITA (P. Porák, P. Kolář) 

- doporučení k projektu SPINNET 

- INOVACE 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 3. – 6. 12. 2013; 

prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; přihlášky do 

18. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2013; příprava 4. celostátní konference 

SPINNET a celostátního kola soutěže o nejlepší podnikatelský záměr, 4. 12. 2013 

v Praze 

12.30 – oběd, odjezd účastníků 

 

 
 

 

 



Ubytování a dopravu do a z místa konání porady si hradí účastníci sami. Cena za 

jednolůžkový pokoj je 985,- Kč vč. DPH (vč. snídaně). Rezervaci ubytování pod heslem 

„SPINNET“ učiňte, prosím, nejpozději do 21. 5. 2013. 

 

Kontakt recepce - rezervace ubytování: telefon: +420 495 063 111, e-mail: 

info@noveadalbertinum.cz,  www.noveadalbertinum.cz 

 

 Celostátní konferenci projektu SPINNET a mezinárodní poradu připravuje SVTP ČR 

v součinnosti s Technologickým centrem Hradec Králové, případné dotazy k místu konání 

zodpoví: Ilona Hůlková, tel: +420 733539958; e-mail: ilona.hukova@tchk.cz 

 

 

 Věříme, že Vám poznatky, získané v průběhu celostátní konference a mezinárodní 

porady, pomohou k rozvíjení spolupráce vysokých škol a vědeckotechnických parků a k 

dalšímu zkvalitnění činnosti Vašeho VTP a těšíme se na setkání s Vámi. 

 

 

 

Svoji účast potvrďte písemně přiloženou přihláškou do 21. 5. 2013.  

 

 

 

 

 Se srdečným pozdravem 

 

 

 

      Ing. Martin Dittrich, v. r.                                   doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., v. r. 

           ředitel TC HK                      prezident SVTP ČR 

 

  

Účastníkům celostátní konference projektu SPINNET, zástupcům partnerů projektu 

SPINNET, ředitelům akreditovaných a dalších provozovaných VTP v ČR a hostům 

 

mailto:info@noveadalbertinum.cz
http://www.noveadalbertinum.cz/


 
 

 
Adresa hotelu a místa konání konference:  

Nové Adalbertinum 

Velké náměstí 32 

500 03 Hradec Králové 

Telefon: +420 495 063 111 

www.noveadalbertinum.cz 

GPS souřadnice: 50°12'32.5"N, 15°50'0.403"E 

 

 

Autobusem, vlakem: 

Po příjezdu na autobusový terminál nebo vlakové nádraží do Hradce Králové jeďte MHD na 

zastávku Adalbertinum (blízká budova Adalbertinum je jiná, než Nové Adalbertinum, kam 

míříte!). 

 

Zastávky:  

z TERMINÁL HD →Hlavní nádraží →Gočárova třída → Ulrichovo náměstí -→ 

Adalbertinum  →→ 

 

Autobusy č.: 5, 11, 17 

Trolejbus č.: 2, 3, 6, 7 

Doporučujeme tyto linky, protože začínají (resp. končí) na TERMINÁLU HD - jistota, že 

neodjedete někam jinam. Dle jízdního řádu 8 minut; jízdenku je možné zakoupit v automatech 

12,- Kč či u řidiče za 15,- Kč. 

 

Po vystoupení na zastávce Adalbertinum, půjdete zpět cca 20 metrů a vlevo směrem do 

malého kopce (ulice V Kopečku), po cca 200 m přijdete na Velké náměstí - hotel Nové 

Adalbertinum je rozsáhlá opravená budova se světlou omítkou vedle kostela, přes náměstí. 

 

 

Autem: 

Z malého okruhu kolem historického centra HK lze na Velké náměstí přijet z ulice Mýtské. 

 

http://www.mapy.cz/#x=15.836488&y=50.208969&z=15&d=firm_2339437_1&t=s 

 

GPS souřadnice: 50°12'32.5"N, 15°50'0.403"E  

 

Parkovat lze na Velkém náměstí před hotelem, ale levnější je možnost parkovacího domu 

v Regiocentru Nový pivovar (cca 120,- Kč za den). Vjezd do parkovacího domu je z ulice 

Československé armády, proti ulici Chmelova. Poté vyjedete výtahem do nejvyššího patra 

(1.NP), vyjdete do vnitřního traktu Regiocentra a vyjdete do ulice Soukenická, Karla Tomana, 

směr Velké náměstí (cca 150 m k hotelu Nové Adalbertinum). 

 

http://www.nri.cz/cz/mapa.html
http://www.noveadalbertinum.cz/
http://www.mapy.cz/#x=15.836488&y=50.208969&z=15&d=firm_2339437_1&t=s


Mapa: 

 

Na mapce je centrum Hradce Králové - označena místa:  

 autobusová zastávka Adalbertinum 

 parkovací dům v Regiocentrum 

 hotel Nové Adalbertinum 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


