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Nebojte se u nás 
vzít za kliku
Akciová spole!nost Jiho!esk" v#deckotechnick" park (JVTP) byla zalo$ena 
Jiho!esk"m krajem a má za úkol podporovat inovativní malé a st%ední 
firmy na jejich cest# k vlastnímu rozvoji. Pomáhá jim efektivn#, zasv#cen#, 
jednodu&e, p%átelsky. 

barbar!
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„!est"m rokem provozujeme objekt Jiho#es-
kého v$deckotechnického parku, ve kterém 
najdete pln$ vybavené laborato%e, kancelá%e, 
technologické haly #i konferen#ní prostory, 
které pronajímáme a obecn$ dáváme k dispo-
zici firmám, je& do na'eho regionu p%iná'e-
jí zajímavé podnikatelské nápady, vlastní 
v"vojové aktivity nebo nové technologie 
a trendy. Podstatné je, aby se cel"m provo-
zem firmy nesla linka inovace. Nejedná se 
ale jen o zlep'ovací návrhy nap%. v oblasti 
technologií, jde nám obecn$ o nové my'len-
ky, nám$ty a kreativní postupy. Spolupráce, 
kterou firmám nabízíme, má samoz%ejm$ svá 
pevná pravidla, ov'em v&dy se sna&íme o in-
dividuální p%ístup a hledáme cesty, jak b"t 
podnikatel(m nablízku, porozum$t jejich po-
t%ebám a v rozhodující chvíli jejich podnikání 
jim nabídnout dostupnou, rychlou a efektiv-
ní pomoc,“ %íká na úvod %editel spole#nosti 
Franti'ek Ml#ák.  

Krom$ nabídky prostor a vybavení JVTP 
p%ichází s nabídkou regionálních dota#ních 
program(, a) u& ve spolupráci s Jiho#esk"m 
krajem nebo s pomocí Evropsk"ch struktu-
rálních fond(, které JVTP aktivn$ vyu&ívá. 
Jedná se nap%. o Jiho#eské podnikatelské vou-
chery nebo Slu&by JVTP – Podpora Trend( 
(PoTr) podporující takové inovace, které není 
firma schopna zvládnout sama a pot%ebuje 
k nim partnera – v"zkumnou organizaci nebo 
odborného poradce. „Sna&íme se o jednodu-
chost a dostupnost na'ich program(, podni-
ky proto podávají pouze jednoduché &ádosti 
a zb"vající tíhu administrace a p%edfinan-

cování podnikov"ch projekt( neseme sami,“ 
up%es*uje Franti'ek Ml#ák.  

Obecn$ platná sd$lení se ov'em nejlépe 
dokazují na konkrétních p%íkladech. Tedy 
na p%íb$zích firem, které svou cestu s JVTP 
u& s úsp$chem spojily.

FIEDLER AMS, s.r.o. – punc profesionality
Rodinná firma FIEDLER AMS, s.r.o. se zab"vá 
v"robou a v"vojem elektrick"ch za%íze-
ní pro aplikace ve vodohospodá%ství a pro 
ochranu &ivotního prost%edí. Vyvíjené moni-
torovací a m$%icí systémy vyu&ívají nejnov$j-
'í technologie a pat%í v +eské republice mezi 
'pi#ky ve svém oboru. Díky modulárnosti 
jednotliv"ch %e'ení a mo&nosti vzdálené-
ho p%ístupu k za%ízení mají tyto jednotky 
v"znamn" potenciál i za hranicemi +eské 
republiky. 

Jiho!esk" v#deckotechnick" 
park, a.s.
Lipová 1789/9 $eské Bud#jovice
www.jvtp.cz
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a kulturními objekty v efektivním systému. 
Samotná spole!nost Guide Group s.r.o. byla 
zalo"ena v kv#tnu 2018, p$i!em" nápad kon-
ceptu propojující tyto jednotlivé segmenty 
vznikl u" d$íve. S prvotní my%lenkou p$i%la 
Mí%a a následn# jsme ji spole!n# p$evedli do 
online prost$edí. Díky ú!asti v sout#"i podni-
katelsk&ch nápad' Jihoczech se nám poda-
$ilo sestavit podrobn& business plán, vyu"ili 
jsme mo"nost poradenství, dokonce jsme 
mohli v n#kter&ch oblastech propojit své ak-
tivity s firmou FIEDLER AMS, s.r.o.,“ vysv#t-
luje Karel (imek, spolumajitel spole!nosti.

Na%e vlastní cesta k realizaci celého projektu 
ale nebyla úpln# p$ímo!ará, zastavil nás na-
p$íklad koronavirus. Jdeme ale dál a nápady 
p$ib&vají. V sou!asné chvíli vkládám energii 
do dal%í novinky – p$ípravy profesionální 
aplikace Adventurer, která bude jedine!n&m 
spole!níkem na cestách a dobrodru"stvích. 
V aplikaci najdete %irokou databázi trek' 
a v&let' do p$írody s kompletními informa-
cemi, jak v )R, tak i po celém sv#t# a mno-
hem víc,“ láká nad%ence dobrodru"né p#%í 
turistiky Karel (imek. 

HYDROSERVIS-UNION a.s. –
i v%estrann& inovátor ocení pomoc 
Viktor Korbel, majitel spole!nosti HYD-
ROSERVIS-UNION, a.s., je osobností, její" 
!innost by si vy"ádala samostatn& !lánek. 
Po!ty jeho patent' i %í$e jeho záb#ru jsou 
obdivuhodné.

„Pokud n#kdo p$em&%lel o obnoviteln&ch 
zdrojích, bu* solárních, v#trn&ch nebo 
vodních, jsme firmou, která se zab&vá touto 
problematikou a komplexní dodávkou tech-
nologií v této oblasti. Pomoc JVTP je pro m# 
v"dy byla majákem uprost$ed mlhy. Pro-
vedou vás mno"stvím informací a pokyn' 
tak, abyste zbyte!n# netápali a soust$edili 
své síly na vlastní kreativitu,“ uvádí Viktor 
Korbel, rovn#" ú!astník sout#"e podnika-
telsk&ch nápad' Jihoczech, ale i dal%ích 
program' Jiho!eského v#deckotechnického 
parku. 

Jeho termicko-fotovoltaick& panel slou"í 
k v&rob# nejen elekt$iny, ale díky patento-
vané technologii m'"e b&t vyu"it také jako 
zdroj tepla, p$ípadn# i chladu. Navíc m'"e 
pracovat ve zcela autonomním re"imu (bez 
p$ipojení k distribu!ní síti). Tento prin-
cip p$ispívá ke zv&%ení ú!innosti v&roby 
elektrické energie a k zachování "ivotnosti 
samotného panelu. Unikátní $e%ení tohoto 
vynálezu bylo nyní dota"eno do fáze jeho 
prvotní instalace na p$íkladu rodinného 
domu. „Za velk& díl!í úsp#ch pova"ujeme, "e 
na celé $e%ení ji" byla prvnímu koncovému 
u"ivateli, panu Ji$ímu Kubátovi, poskytnuta 
licence Energetického regula!ního ú$adu )R, 
co" otevírá nové mo"nosti na%eho podniká-
ní“, dodává Viktor Korbel.

A co dodat záv#rem? „Máme vybavení, in-
formace i prost$edky, díky nim" se segment 
v %irokém slova smyslu nekonformních jiho-
!esk&ch firem m'"e dob$e rozvinout. Na%e 
spole!nost se sice sv&m názvem dot&ká 
v#dy, v&zkumu, technologií, ale je otev$ená 
pro nové my%lenky v $ad# odv#tví – pr'-
myslu, v&rob#, zem#d#lství, potraviná$-
ství, obchodu, kultu$e, ale i mnoha dal%ích. 
Jsme p$ipraveni prom#nit p$ípadn& ostych 
jiho!esk&ch firem p$ed prostory a slu"bami 
Jiho!eského v#deckotechnického parku ve 
vzájemnou d'v#ru a p$ínosnou spolupráci. 
Sta!í se jen nebát vzít u nás za kliku,“ usmí-
vá se Franti%ek Ml!ák. !

Viktor Korbel

Jeho termicko-fotovoltaick! panel slou"í k v!rob# nejen elekt$iny, 
ale díky patentované technologii m%"e b!t vyu"it také jako 
zdroj tepla, p$ípadn# i chladu. Navíc m%"e pracovat ve zcela 
autonomním re"imu (bez p$ipojení k distribu&ní síti). Tento 
princip p$ispívá ke zv!'ení ú&innosti v!roby elektrické energie  
a k zachování "ivotnosti samotného panelu.  „
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