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Abstrakt
Vědecko- technologické parky se staly v současné době významnými prvky světové
ekonomiky, kdy jejich hlavní snahou je podpora spolupráce mezi univerzitami, vědeckými
pracovišti a malými či většími nájemními firmami. Vedle jejich inkubační funkce, vytvářejí
prostředí stimulující rozvoj inovačních myšlenek a vývoj nových technologií. Podnikatelský
inkubátor tvoří podstatnou součást většiny parků, které tak podporují vznik a růst
perspektivních inovačních high- tech firem. Konkurenceschopnost vyspělých nájemních firem
je posilována podporou vědy a výzkumu, možností účasti na společných výzkumných
projektech, sdílením zázemí VTP a dalšími benefity vyplývající ze silné prostorové
koncentrace.
Abstract
Science- technology parks have become important elements of the present global economy,
where their main aim is to promote cooperation between universities, research centers and
small or larger firms lease. In addition to the incubation function, creating an environment
that stimulates the development of innovative ideas and development of new technologies.
Business incubators are an essential part of most parks, so that support the emergence and
growth of promising innovative high-tech companies. Competitiveness advanced rental
companies is strengthened by the support of science and research, opportunities for
participation in joint research projects, sharing facilities VTP and other benefits resulting from
the strong spatial concentration.

1 Technologické parky
1.1 Vznik
Rozmach technologický parků je úzce spojen s rozvojem průmyslu v Severní Americe v
období po druhé světové válce, snahou o zastavení rostoucí nezaměstnanosti a o odstranění
bariér mezi veřejnou a soukromou sférou. První parky byly zřizovány v 50. letech 20. století.

Primární nápad jakéhosi inkubačního centra vznikl na půdě americké univerzity ve
Standfordu, ta se potýkala s finančními problémy a řešila je tím způsobem, že pronajímala své
prostory high-tech podnikům. Tato oblast je dnes známa pod názvem Silicon Valley a stala se
předním světovým inkubátorem high-tech firem. Odhady z roku 2002 ukazují, že zde má sídlo
více než dvacet tisíce těchto firem, zaměstnávající více než půl milionu pracovníků.
Zkušenosti z USA potom přebíraly ostatní státy. V současné době se na světě nachází více než
3500 parků a podnikatelských inkubátorů, v Evropě jich můžeme nalézt přibližně 1100. Parky
tak lze dnes nepochybně označit za významné prvky současné ekonomiky. [1], [2], [3]

Obrázek 1 Technologický park Silicon Valley

1.2 Zakladatelé parků
Zakladateli jsou státní a regionální orgány, výzkumné instituce, univerzity, průmyslové
podniky, finanční instituce, soukromé organizace, hospodářské komory, sdružení a svazy,
které při založení parku sdružují své finanční i jiné prostředky. Jednotlivé typy parků podle
způsobu vlastnictví jsou veřejnoprávní, soukromé, kombinované a akademické.
Veřejnoprávní jsou organizacemi nevýdělečnými, podporovanými státem či rozpočty
municipalit, postavenými prioritně za účelem ekonomického rozvoje regionu a urychlení
technického a technologického pokroku. Soukromé jsou naopak výdělečné subjekty, jež jsou
zakládány kapitálovými společnostmi, které se chtějí účastnit inovačního podnikání. Jsou
zaměřeny především na zhodnocování inovací a vynálezů na komerčním základě.
Kombinované představují partnerství veřejného a soukromého sektoru, tedy nevýdělečných
komunálních institucí s komerční sférou. Akademické jsou přidruženy k univerzitám. Bývají
prioritně zaměřeny na transfer výsledků akademického výzkumu a vývoje do hospodářské
praxe. [4], [5]
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Obrázek 2 Graf podílu vlastnictví zakladatelů parků [5]

2 Technologické parky v České republice
V České republice se termín vědeckotechnické parky (dále jen VTP) používá od roku 1990
pro všechny druhy inovačních parků. Před rokem 1989 se zde tyto parky téměř vůbec
nevyskytovaly. V centrálně plánované ekonomice existovaly pouze výzkumné a vývojové
instituce, které zabezpečovaly výzkum. Tyto ústavy se však s přechodem na tržně orientované
hospodářství začaly hromadně rušit. Na výzkum a vývoj neměly přeživší subjekty čas ani
prostředky. Reakcí na tuto situaci bylo právě roku 1990 založení Společnosti vědeckotechnických parků ČR. [6], [7]

2.1 Společnost vědeckotechnických parků v ČR
Činnost společnosti VTP potvrdila, že cyklus výzkum, vývoj, výroba a užití vyžaduje značkou
kapitálovou podporu, ale také v případě malých a začínajících firem i vhodné prostředí, které
umožňuje ověření a realizaci inovačních záměrů. Společnost v současné době sdružuje 22
akreditovaných VTP.
Mezi hlavní úkoly VTP patří:




Podpora vzniku národní sítě vědeckotechnických parků v ČR.
Iniciace legislativních a organizačních předpokladů pro budování vědeckotechnických parků.
Rozvíjení spolupráce se zahraničními partnery.




Organizace vzdělávací, poradenské, ediční a vydavatelské činnosti.
Získávání institucí a osobností pro záměry přípravy a provozu
vědeckotechnického parku. [6], [7]

2.2 BIC Plzeň
Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň, s. r. o. bylo založeno z iniciativy města Plzně
v roce 1992. BIC je ve vlastnictví Statutárního města Plzně. Rok po svém založení se BIC
Plzeň stalo členem evropské sítě podnikatelských a inovačních center EBN - Evropské sítě
středisek pro podporu drobného a středního podnikání. Inovační centrum je nejlépe
hodnocené BIC v České republice. Spolu se Západočeskou univerzitou a městem Plzní začal
BIC Plzeň v roce 1996 vedle svých dalších aktivit provozovat i aktivity vědeckotechnického
parku. První fázi projektu představoval Podnikatelský inkubátor, provozovaný od roku 1997,
který se orientuje na podporu a zakládání technologicky orientovaných firem. Další fází
projektu bylo Technologické centrum, které bylo zprovozněno v roce 2001. [7], [8]

2.3 BIC Ostrava
BIC Ostrava, které bylo založeno v roce 1993 jako Technologicko-inovační centrum Ostrava
(dále jen TIC) se nachází v Ostravě- Vítkovicích. Založení se uskutečnilo díky podpoře
společnosti Vítkovice, a. s. a Magistrátu Statutárního města Ostravy. V roce 1997 se TIC
přejmenovalo na Podnikatelské a inovační centrum a je také řádným členem EBN.
K podnikání je ostravským inovačním firmám nabízena plocha o rozloze více než 9 600 m2.
Z toho je 5 200 m2 určeno pro výrobní a vývojové aktivity firem, přes 3 000 m2 je obsazeno
kancelářskými činnostmi, zbytek prostoru je využit ke skladovacím účelům a pro obchodní
jednání a semináře. [7], [9]

2.4 Akreditované parky v ČR
Internetové stránky Společnosti vědeckotechnických parků obsahují mimo jiné seznamy a
podrobné informace všech parků na území České republiky. Parky jsou rozděleny na
akreditované, provozované a připravované.

Tabulka 1 Akreditované parky v ČR

Název parku

Lokalita

BIC Ostrava

Ostrava

BIC Plzeň

Plzeň

Centrum podpory
inovací VŠB- TUO

Ostrava- Poruba

CTTV- INOTEX

Zahájení
provozu
1. 1.
1994
1. 1.
1997

Počet
firem

Plocha
Počet
celkem v
pracovníků
m2

40

761

25 137

19

83

3 180

10. 6.
2008

28

199

5 724

Dvůr Králové n. L.

1. 7.
1992

8

48

17 114

Inovační
technologické
centrum- VÚK

Panenské Břežany

3. 2.
2010

18

151

15 200

Podnikatelský a
inovační park H.
Brod

Havlíčkův Brod

1. 5.
1999

41

172

4 256

TECHNOLOGICKÉ
CENTRUM Hradec Hradec Králové
Králové

1. 7.
2008

28

120

2 800

Technologické
inovační centrum

Zlín

1. 12.
2006

35

131

5 523

Technologické
inovační centrum
ČKD Praha

Praha 9

1. 11.
2007

44

192

6 000

Vědeckotechnologický park
Ostrava

Ostrava

1. 10.
1997

27

667

10 147

Vědecko technický
park Řež

Husinec- Řež

1. 1.
2000

10

81

5 890

Vědeckotechnický
park UP v Olomouci

Olomouc

21. 1.
2002

28

77

3 163

Vědeckotechnický
park VZLÚ Praha

Praha- Letňany

10. 3.
2010

56

254

23 848

[7]

3 Český technologický park Brno
3.1 Představení projektu

Český technologický park Brno je společnou investicí Statutárního města Brna a britské
nadnárodní firmy P&O Estates, developerem projektu je společnost Technologický Park
Brno, a.s. (TPB). Na ploše o celkové výměře až 190 000 m2 vzniknou prostory pro
kancelářské plochy, plochy pro high-tech výrobu, služby a maloobchod, ale také pro výstavbu
obytných zón rozmístěných po celé ploše parku.
Technologický park Brno je považován za jeden z nejvýznamnějších projektů tohoto
zaměření v regionu. Díky své poloze vedle kampusu Vysokého učení technického v Brně
nabízí tento projekt svým klientským společnostem specifické výhody ve formě kvalifikované
pracovní síly absolventů technických oborů a příležitosti ke spolupráci na výzkumných a
rozvojových projektech s touto uznávanou univerzitou. [10]

Obrázek 3 Územní plán parku [10]

3.2 Popis současného stavu projektu

V současné době je již dokončena I. Fáze výstavby o rozloze 56 500 m2, která je rozdělena do
dvou zón. Zóna A zahrnuje celkem pět administrativních objektů, které nabízejí 30 500 m2
kancelářských prostor, stejně tak i zóna B, kde jsou však budovy využity zejména pro lehkou
high-tech výrobu s celkovou pronajímatelnou plochou 26 000 m2.

Mezi nejvýznamnější klienty, kteří našli své sídlo právě v těchto prostorách a začátkem roku
2012 zaměstnávali přes 4400 osob, patří: IBM Global Services Delivery Center Czech
Republic, FEI Czech Republic, SILICON GRAPHICS, Motorola Solutions CZ, Vodafone
Czech Republic, STAR 21 Networks a mnoho dalších. [10]

Obrázek 4 Budova společnosti MOTOROLA [10]
3.3 Budoucí stav
Dalším krokem výstavby je II. Fáze projektu (tzv. Centrální zóna) o celkové výměře 42 000
m2. Stavební povolení pro první čtyři administrativní budovy bylo získáno již v roce 2011 a
výstavba prvních dvou budov byla zahájena v červenci 2013. Pro zatraktivnění lokality bude
komplex budov postaven okolo centrálního jezírka, nedílnou součástí bude také parková
úprava.
V areálu vzniknou mimo jiné také prostory pro doprovodné služby zahrnující další restaurační
a stravovací provozy, samoobsluhu, zdravotnické zařízení, banku, lékárnu, novinový stánek a
konferenční centrum. Tato zařízení se budou nacházet ve stejném objektu jako hlavní recepce
a správa parku. Budovy budou postaveny podle nejnovějších kritérií udržitelnosti se
začleněním systému pro dosažení energetických úspor a efektivního hospodaření s vodou.

Dalšími velmi důležitými projekty Centrální zóny jsou CEITEC – Středoevropský
technologický institut a AdMaS, který je výzkumnou instituci Fakulty stavební VUT v Brně
pro pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie, jejichž výstavba byla zahájena
začátkem roku 2011. Oba tyto projekty realizuje Vysoké učení technické v Brně. [10]

Obrázek 5 IBM parková úprava [10]

4 Závěr
Jak již bylo zmíněno v úvodu článku, současný svět neustále usiluje o zlepšení kvality
životního prostředí, zvyšování kvality života, lepší dostupnost a spektrum nabízených služeb a
moderní infrastrukturu. Velmi důležitým stavebním prvkem pro zdravé podnikatelské
prostředí jsou inovační procesy. Při jejich tvorbě hrají velkou roli především malé a střední
firmy, které oplývají dostatečnou flexibilitou a nutnou vírou v úspěch. Začátky podnikání jsou
však spojeny také s celou řadou problémů, jako jsou existenční zabezpečení firmy (sídlo,
prostory pro podnikatelskou činnost, výrobní a skladovací prostory atd.)
Jedním z možných řešení těchto problémů mohou být vědeckotechnické parky. Jedná se o
instituce, které jsou primárně zaměřeny právě na začínající inovačně a technologicky
orientované firmy za účelem vychovat ve svém regionu perspektivní a prosperující subjekty.
Firmám poskytují nejen potřebné zázemí, ale také poradenskou činnost jak právního,
ekonomického i administrativního charakteru.
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