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CTTV - INOTEX
Poslední aktualizace: 15.12.2017 14:02
Štefánikova 1208
54401 Dvůr Králové n.L.
Tel.: +420-499-316212
Fax: +420-499-320149
E-mail: info@inotex.cz
WWW: http://www.inotex.cz
Odkaz na mapu: zde
IČO: 47451963
Ředitel: Ing. Jan Marek, CSc
Zástupce ředitele: Ing. Petr Janák, CSc
Provozní údaje parku
Členství v SVTP: ANO
Stav parku: provozovaný
Partner v projektu SPINNET: NE
Termín zahájení provozu: 1.7. 1992
Zakladatel(é): INOTEX spol. s r.o.
Majitel(é): INOTEX spol. s r.o.
Provozovatel(é): INOTEX spol. s r.o.
Typ hospodářského subjektu: Společnost s ručením omezeným
Kritéria pro přijetí inovační firmy: transfer textilních technologií,inovace,ekologie
Charakteristika parku
Úvod
Centrum textilních technologií a vzdělávání je orientováno na obor textilního zušlechťování.
Zaměřuje se především na transfer nových perspektivních technologií a vývoj nových ekologických
postupů zušlechťování k udržení konkurenceschopnosti textilního průmyslu ČR.
CTTV má silnou vazbu na vzdělávací instituce (TU Liberec, Universita Pardubice, SŠIS Dvůr Králové
n.L.), pracovníci CTTV jsou konzultanty diplomových prací a některé práce jsou vedeny přímo v
CTTV.
CTTV se podílí na zpracování Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje, bylo
iniciátorem zapojení KHK do projektu CROSSTEXNET – 7.Rámcový program EU ERA NET, kde s
krajem úzce spolupracuje.
Firmy umístěné v CTTV se účastní mezinárodních výzkumných projektů, řešených v rámci 7. RP EU,
představují výsledky své práce na mezinárodních konferencích a výstavách, v současné době jde o 7
projektů podporovaných z EU.
V minulosti vedla spolupráce firem v CTTV např. ke zkonsruování automatu na výrobu kontaktních
čoček pod vedením Prof. Wichterleho nebo k vývoji a průmyslovému uplatnění biotechnologických
metod předúpravy textilií, nahrazujících agresívní chemikálie.

Služby poskytované inovačním firmám
VTP
externě
Poradenství
obchodní plány
technologické poradenství
patentové poradenství
certifikační poradenství
finanční poradenství
účetnictví
právní poradenství
marketingové poradenství
vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
VTP
externě
Technické služby
sekretariát
telefonní centrála
telefon, fax
kopírování
zpracování textů
recepce
bufet, jídelna
konferenční prostory

počítač pro technické použití
dílny
laboratoře
přístup k databankám
výstavní prostor
VTP
externě
Finance
vlastní kapitál
kredity
příspěvky
ostatní formy
Náklady služeb parku
Náklady služeb VTP
výhradně podle skutečných nákladů
výhradně paušály
paušál a příplatek podle použití
v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
Vedlejší náklady
dle spotřeby
paušál Kč/m2
vytápění
300
elektřina
250
ostatní
150

celkem
700

Nájemné (ročně)
Kč/m2
kancelářské plochy
300
výrobní plochy
200
ostatní
50

Statistické údaje

inov. firmy
ost. firmy
instituce
CELKEM
Počet firem
5
3
8
Počet pracovníků
45
3
48
Pronajatá plocha m2
5800
250
6050

VTP
Rozloha pozemků
Zastavěná pl. parku
17114 m2
Užitná plocha
6412 m2
- pronajatá plocha

6050 m2
= zbývá k pronájmu
362 m2

Seznam inovačních firem parku
Atelier Technik (absolvent)
IČO: 42195691
Konstrukce strojních zařízení
Ing. Jan Červený
Tel.: +420-499-621365
Fax: +420-499-621365
E-mail: info@atelier-technik.cz
WWW: http://www.atelier-technik.cz
Technologie:
0300 - Výrobní technologie
0800 - Měřící a regulační technika
1400 - Dopravní a logistické systémy a pohony
Odvětví:
17 - Textilní průmysl
29 - Výroba strojů a zařízení
35 - Výroba ostatních dopravních zařízení
73 - Výzkum a vývoj

Centrum Textil II-FT TUL
IČO: 46747885
Výzkum v oblasti textilních technologií
Ing. Jan Marek, CSc
Tel.: +420-499316214
Fax: +420-499320149
E-mail: marek@inotex.cz
WWW: http://vct.tul.cz
Technologie:
0100 - Biotechnologie
0300 - Výrobní technologie
0700 - Medicina a zdravotnictví
1100 - Nanotechnologie
1200 - Nové materiály
Odvětví:
17 - Textilní průmysl
29 - Výroba strojů a zařízení
73 - Výzkum a vývoj

80 - Školství
93 - Ostatní služby
99 - Exteritoriální organizace a spolky

CLUTEX
IČO: 27031641
Klastr výrobců technických textilií
Ing. Libuše Fouňová
Tel.: +420-485 302 101
E-mail: f.tex@centrum.cz
WWW: http://www.clutex.cz
Technologie:
0300 - Výrobní technologie
1200 - Nové materiály
Odvětví:
17 - Textilní průmysl
24 - Výroba chemických výrobků
25 - Výroba pryžových a plastových výrobků
28 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
29 - Výroba strojů a zařízení
73 - Výzkum a vývoj
93 - Ostatní služby

INECO (absolvent)
IČO: 27487270
Autorizovaná měření emisí,rozbory vod,odborné posudky
Ing. Martin Šíl
Tel.: +420-499-622255
Fax: +420-499-622255
E-mail: info@ineco.cz
WWW: http://www.ineco.cz
Technologie:
9900 - neuvedeno
Odvětví:
74 - Služby převážně pro podniky
93 - Ostatní služby

Ing. Drahomír Dvorský, CSc
IČO: 68254890
Odborný konzultant, výzkum, vývoj, transfer technologií

Ing. Drahomír Dvorský
Tel.: +420-499316264
Fax: +420-499320149
E-mail: dvorsky@inotex.cz
Technologie:
0300 - Výrobní technologie
1200 - Nové materiály
Odvětví:

INOTEX spol. s r.o.
IČO: 47451963
Výzkum,vývoj,výroba
Ing. Petr Janák, CSc
Tel.: +420-499-316212
Fax: +420-499-320149
E-mail: janak@inotex.cz
WWW: http://www.inotex.cz
Technologie:
0100 - Biotechnologie
0300 - Výrobní technologie
0700 - Medicina a zdravotnictví
1100 - Nanotechnologie
1200 - Nové materiály
Odvětví:
17 - Textilní průmysl
24 - Výroba chemických výrobků
29 - Výroba strojů a zařízení
73 - Výzkum a vývoj
74 - Služby převážně pro podniky
85 - Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti
90 - Odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města
99 - Exteritoriální organizace a spolky

Sound Servis
IČO: 13185519
Konstrukce, prodej, realizace ozvučovacích systémů
Oldřich Skalický
Tel.: +420-499-329119
E-mail: skalicky@soundservice.cz
WWW: http://www.soundservice.cz
Technologie:
0400 - Informační a telekomunikační technologie

0900 - Mikroelektronika
Odvětví:
32 - Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů
91 - Činnosti organizací společenských
92 - Rekreační, kulturní a sportovní činnosti
93 - Ostatní služby

UNIREG (absolvent)
IČO: 45535078
Regulační systémy a měřící technika
Jan Vondrouš
Tel.: +420-499-621117
Fax: +420-499-629273
E-mail: unireg@unireg-dk.cz
WWW: http://www.unireg-dk.cz
Technologie:
0300 - Výrobní technologie
0600 - Řízení
0800 - Měřící a regulační technika
0900 - Mikroelektronika
Odvětví:
17 - Textilní průmysl
29 - Výroba strojů a zařízení
31 - Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
74 - Služby převážně pro podniky

Vědeckotechnický park nemá žádnou mezinárodní spolupráci
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