VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ
DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS

VIZE / VISION
Snažíme se vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytnout jim služby a prostory umožňující spolupráci mezi
vysokými školami či výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

We strive to create positive environment for innovation companies and to provide them with services and premises
allowing for cooperation between universities or research organisations and business entities.
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ÚVOD / INTRODUCTION
Holdingová společnost Trigema a.s. se skládá ze skupiny téměř dvaceti společností, které jsou zaměřeny na development,
stavebnictví, facility management, cestovní ruch a dále na podporu rozvoje vědy a výzkumu.
Poslednímu odvětví se společnost věnuje od roku 2007, jako odpověď na vzrůstající poptávku po průmyslových
výzkumných pracovištích se zaměřením na strojírenství. Jejich počet je totiž stále nedostačující a vybavení neodpovídá
moderním standardům. Prvním z projektů je Vědeckotechnický park v Roztokách, který byl úspěšně otevřen roku 2011 a
hostí inovátory věnující se výzkumu a vývoji spalovacích motorů. Dalším připravovaným projektem je Park vědy taktéž v
Roztokách, který bude orientovaný na výzkum a vývoj elektromotorů pro automobily a motorů s alternativními pohony.
Vybudováním obou objektů v těsné blízkosti se docílí bližší spolupráce mezi oběma vědeckotechnickými parky a zde
usídlenými společnostmi, zázemí v podobě rozdílných technologií i různé přístupy přispějí k synergickému efektu z
vynaložených zdrojů na všech stranách. Dojde také k úspoře nákladů na provoz obou parků při dosahování podobných
cílů, vzájemně se doplňujících.
Dokončený Vědeckotechnický park nabízí podnikatelům unikátní prostředí pro rozvoj jejich inovačních aktivit a vytvoření
50 nových pracovních míst přispělo ke snížení nezaměstnanosti v regionu. Lze předpokládat, že po dokončení dalšího
projektu, tj. Parku vědy, vznikne dalších 100 nových kvalifikovaných pracovních míst ve firmách, které budou sídlit v nových
prostorách. Doufáme, že částečně zamezíme odchodu kvalifikovaných odborníků v oblasti strojírenství a elektrotechniky
do zahraničí a nabídneme jim zajímavé příležitosti a lepší pracovní podmínky.

2006
první nápad
first idea

2010 - 2011
realizace projektu VTP
STP project execution
2007
plánování projektu VTP
STP project planning

leden 2012
první nájemci VTP
first lessees in STP

listopad 2011
kolaudace projektu VTP
STP project building approval

2013 - 2014
realizace projektu PV
SP project execution
2012
plánování projektu PV
SP project planning

Trigema a.s. holding company comprises a group of almost twenty entities with focus on development, construction
business, facility management, tourism and supports of development of science and research.
The company has been involved in science and research since 2007 in response to the growing demand for industrial
research sites with focus on mechanical engineering. The number of such sites is still inadequate and their equipment
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lags behind recent standards. The first of the projects, the Science and Technology Park in Roztoky was successfully
opened in 2011. It hosts innovators involved in research and development of combustion engines. The next project is
called the Science Park, also located in Roztoky; it will focus on research and development of electric motors for cars and
alternative fuel motors. Development of the two sites right next to each other will lead to achieving closer cooperation
between the two science and technology parks and the companies residing therein, while the background in the form
of different technologies and different approaches will contribute to the synergic effect of the invested resources on all
sides. The cost of operation of the two parks will be reduced while achieving similar, mutually complementing objectives.
The completed Science and Technology Park offers business entities a unique environment for development of their
innovation activities, while creating 50 new job opportunities helped reduce the rate of unemployment in the region. It
may be assumed that after the next project – the Science Park – has been completed, additional 100 new qualified job
opportunities will be available in the companies residing in the new premises. We hope to help prevent departures of
qualified mechanical engineering and electric engineering professionals abroad and to offer them interesting opportunities
and better working conditions.
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LOKALITA / LOCATION
Oba technologické parky se nacházejí v Roztokách u Prahy, které jsou svou blízkostí k hlavnímu městu předurčeny
k dynamickému rozvoji. Kombinace klidného prostředí, blízkosti velkoměsta a snadné dostupnosti, dělá z této lokality
atraktivní a příjemné místo pro práci.
Dopravní dostupnost je velice dobrá, pravidelné autobusové linky 340 a 350 končí na stanici metra Dejvická (linka metra
A) a spojují Roztoky s pražskou podzemní dráhou. Dále lze využít železniční trať, která je součástí rychlostního koridoru
Praha - Drážďany. Tímto spojením se návštěvník dostane během 15 minut do centra města, na Masarykovo nádraží,
nebo do Holešovic a není omezován dopravními zácpami v ranních a večerních hodinách. Pro zahraniční investory
či partnery může být zajímavá skutečnost, že mezinárodní letiště Václava Havla je vzdálené jen 15 minut autem.
V okolí pracoviště najdete široké možnosti sportovního vyžití, relaxace a na své si přijdou i milovníci kultury a historie.
V bezprostřední blízkosti najdete například kryté tenisové kurty a Roztokami také probíhá řada cyklostezek. Okolní krajina
přímo vybízí k procházkám po okolí. Vltava, protékající obcí Roztoky nabídne krom vodohospodářských staveb také lodní
přívoz.
V obci se nachází Středočeské muzeum situované do objektu renesančního zámku s bohatou historií. Kromě stálé
expozice se zde také pořádá množství výstav a kulturních akcí. Z dalších kulturních památek určitě stojí za zmínku
bývalé přemyslovské hradiště Levý Hradec. Roztoky nabízí i možnost pohodlných nákupů, základní školu a několik škol
mateřských. Ve městě také najdete restaurace všech cenových kategorií.
Hlavnímu náměstí dominuje kongresový hotel ACADEMIC, který je ideálním místem pro konání vědeckých konferencí
či seminářů. V nabídce je velký konferenční sál pro 160 osob s moderním technickým zázemím, 3 salonky pro soukromá
jednání s AV technikou a 50 komfortně vybavených pokojů. K relaxaci nabízí hotel saunu, masáže a bowling. Dále můžete
využít restaurace, bowlingový bar nebo sky bar na střeše hotelu, který je vhodný pro pořádání firemních oslav.

Park vědy
Science Park

Hotel & Congress Centre
Academic

Vědeckotechnický park
Science and Technology Park
Praha / P
port -

/ air
letiště

.

15 min

Vltava

rague

Both technology parks are situated in Roztoky u Prahy, pre-destined to dynamic development thanks to its proximity to
the capital city. The combination of quiet environment, proximity of a large city and easy accessibility makes the location
and attractive and pleasant place to work.
Accessibility is very good with regular bus lines 340 and 350 terminated at Dejvická metro station (A metro line) and
connecting Roztoky with the underground transport system of Prague. One can also use the railway that is a part of the
Prague – Dresden high speed corridor. This means of transport needs just 15 minutes to take the visitor to the centre of
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Prague – the Masaryk Railway Station or to Holešovice without being restricted by the morning and evening traffic jams.
Foreign investors and partners will appreciated that the Václav Havel international airport is only 15 minutes away by a
car.

ROZTOKY
ČVUT

B

C

A

PRAHA

The surroundings of the worksite offer rich possibilities to
sports enthusiast, while culture and history lovers will not
be disappointed, either. Indoor tennis courts are situated
right next to the park and there are quite a few cycle routes
passing through Roztoky. The surrounding countryside is
ideal for hiking. The river Vltava flowing through Roztoky will
offer not only water management facilities, but also a ferry.
Situated in the municipal renaissance chateau with rich
history is the Museum of Central Bohemia. In addition to
the permanent exposition, it hosts a number of temporary
exhibitions and cultural events. Other things worth seeing
include the historical fortification of Levý Hradec from the
Přemysl epoch. Roztoky also offers comfortable shopping
facilities, a primary school and several nursery schools.
Restaurants of different price levels may also be found in
the town.

The main square is dominated by the ACADEMIC congress hotel, an ideal venue for holding scientific conferences or
seminars. The hotel offers a large conference hall for 160 persons with modern technical equipment, 3 lounges for private
meetings with AV equipment, and 50 comfortable rooms. Also available in the hotel is a sauna, massages and bowling.
One can also use the restaurant, the bowling bar or the sky bar on the hotel roof particularly suitable for corporate parties.
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VĚDECKOTECHNICKÝ PARK (VTP) / SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK (STP)
V roce 2011 byl dokončen a otevřen Vědeckotechnický park, který je kombinací technologického parku, podnikatelského
inkubátoru a centra pro transfer technologií. Projekt iniciovala společnost VTP Roztoky a.s. a spočíval ve vybudování
moderního vědeckého komplexu sloužícího pro účely aplikovaného výzkumu a vývoje v Roztokách u Prahy.
Celkové náklady projektu dosáhly výše 308 465 tis. Kč. Na část nákladů byla poskytnuta dotace v rámci evropské podpory
Operačního programu Podnikání a inovace - program Prosperita ve výši 141 081 tis. Kč. Realizace projektu začala v srpnu
2010 a v listopadu 2011 byl objekt úspěšně uveden do provozu.
Ve spolupráci s ČVUT a podnikatelským sektorem se Vědeckotechnický park zabývá výzkumem a vývojem spalovacích
motorů pro automobily a motory s alternativními pohony i konstrukcí vozidlových převodovek. Jedním z cílů Evropské
unie je podpora výroby ekologických a energeticky účinných automobilů a tento záměr sleduje i Vědeckotechnický park
v Roztokách. Probíhá zde moderní výzkum zaměřený na vývoj energeticky účinných napájecích systémů a elektrifikaci
dopravy, dopravních prostředků a leteckých aplikací. Pro široké spektrum zákazníků vyvíjí nová řešení pro správu napájení,
která učiní elektrický, hydraulický a mechanický pohon úspornější, efektivnější a bezpečnější.

The Science and Technology Park was completed and opened in 2011. It combines a technology park, a business incubator
and a technology transfer centre. The project was initiated by VTP Roztoky a.s. and it comprised development of a stateof-the-art scientific compound used for the purposes of applied research and development in Roztoky u Prahy.
The total cost of the project reached CZK 308,465 thousand, some of which was covered by the European Enterprises and
Innovations – Prosperity Operating Programme support in the amount of CZK 141,081 thousand. Project execution was
kicked off in August 2010 and the compound was successfully commissioned in November 2011.
The Science and Technology Park in cooperation with Czech Technical University (CTU) and business entities pursues research
and development of combustion engines for automobiles, alternative fuel motors and design of vehicle gearboxes. The
objectives of the European Union include support of production of environment friendly, energetically efficient automobiles
and this objective is also pursued by the Science and Technology Park in Roztoky. The state-of-the-art research is focused
on development of energetically efficient power supply systems and electrification of transport, means of transport and
aviation applications. It develops new power supply management solutions for a wide spectrum of customers, which will
make the electric, hydraulic and mechanical drive systems more economic, more efficient and safer.
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Specifikace a vybavení VTP / Specifications and equipment of STP:
V objektu je zajištěna vysoká úroveň služeb a technického zázemí, které mohou příchozí společnosti očekávat. Níže
naleznete seznam standardů a vybavení:
OBECNÉ PODMÍNKY:
• optimální uspořádání kanceláří (otevřený prostor či menší jednotky) podle požadavků nájemníka
• 3 moderní výtahy - 2 osobní výtahy pro 8 osob a 1 nákladní výtah s nosností 1600 kg
• sanitární zařízení a kuchyňka na každém patře
• 69 parkovacích stání - 50 uvnitř areálu a 19 před areálem
KANCELÁŘE:
• kompletní vybavení kanceláří nábytkem (stoly, židle, skříně, kontejnery atd.)
• světlá výška 3 m
• podhledy se zabudovaným osvětlením
• venkovní elektricky ovládané žaluzie
• podlahová zátěž do 500 kg/m²
TECHNOLOGIE:
• čerstvý vzduch přiváděn pomocí ventilátorů nebo okny
• datové rozvody umístěny v podlahových krabicích přímo u pracovních stolů
• možnost připojení na záložní zdroj
Součástí projektu je také pořízení nových technologií dle oborového zaměření Vědeckotechnického parku. V jeho
prostorách tedy najdete:
• 5 výkonových zkušeben motorů s dynamometry (200 kW, 120 kW, 200 kW, 200 kW, 400 kW)
• válcovou vozidlovou zkušebnu 4 WD o výkonu 4x150 kW s plno-průtokovým částicovým tunelem
• zkušebnu převodovek s uzavřeným a otevřeným stavem
• zkušebnu elektrických přenosů, hybridů a palivových článků
• zkušebnu rychloběžných strojů
Celý objekt je samozřejmě vybaven také zabezpečovacím a přístupovým systémem. Jeho nájemníci mohou využívat
služeb recepce, čerpací stanice PHM a CNG a gastronomických služeb.

The compound provides for high level of services and technical background to be expected by the potential lessees.
Provided below is a list of standards and equipment:
GENERAL CONDITIONS:
• optimum configuration of offices (open space or smaller units) according to the lessee’s requirements
• 3 state-of-the-art elevators - 2 personal elevators for 8 persons and 1 cargo elevator with the weight capacity
of 1,600 kg
• sanitary equipment and a kitchenette on each floor
• 69 parking spaces - 50 inside the compound and 19 outside
OFFICES:
• fully furnished offices (desks, chairs, cabinets, containers, etc.)
• clear height 3 m

Trigema Development s.r.o. - Vědeckotechnický park / Science and Technology Park
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•
•
•

ceiling panels with built-in lighting system
external electrically controlled sun blinds
floor load capacity up to 500 kg/m²

TECHNOLOGIES:
• fresh air supplied by fans or through windows
• data wiring system in floor boxes right next to worksite desks
• possibility of connecting to a back-up power supply
The project includes acquisition of new technologies according to the industrial focus of the Science and Technology Park.
Its premises offer the following:
• 5 engine output testing facilities with dynamometers (200 kW, 120 kW, 200 kW, 200 kW, 400 kW)
• roller type vehicle testing facility 4 WD with the output of 4x150 kW with through flow particle tunnel
• gearbox testing facility with closed and open options
• facility for testing of electric transmissions, hybrids and fuel cells
• high RPM machine testing facility
The entire compound is naturally equipped with a security and access control system. Lessees may use the services of
reception desk, fuel station (also CNG) and catering.

Plochy k pronájmu VTP / Areas to let within the STP:
Čtyřpodlažní budova nabízí pronajímatelnou plochu o celkové velikosti 4 021 m2. Kanceláře, testovací laboratoře,
zkušebny a zázemí tvoří 3 874 m2, na podnikatelský inkubátor připadá plocha o velikosti 103 m2 a centrum pro transfer
technologií zabírá rozlohu 44 m2. Dále mohou nájemníci využít 50 parkovacích stání v hlídaném areálu a 19 míst určených
návštěvníkům před areálem. Většina prostorů je již obsazena a mezi nájemníky patří ČVUT, EATON, TÜV SÜD Czech a
Inovacentrum ČVUT.

The four-storey building offers the area of 4,021 m2 to let. Offices, test laboratories, test facilities and the background
represent 3,874 m2, the business incubator occupies 103 m2 and the technology transfer centre 44 m2. Lessees may also
use 50 parking places inside the guarded compound and 19 places outside for visitors. Most of the premises are already
occupied, lessees include CTU, EATON, TÜV SÜD Czech and Inovacentrum of CTU.
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Ocenění a certifikace VTP / Awards and certificates of STP:
Projekt Vědeckotechnického parku získal zlatý certifikát SCoRE (Sustainability Certification of Real Estate) a to za
citlivý přístup k okolí a vysoký standard služeb. Tento certifikát hodnotí tzv. trvalou udržitelnost budov, tedy současně
environmentální, sociální i ekonomické vlastnosti stavby. Toho bylo docíleno použitím tepelných čerpadel, výkonnými
rekuperačními jednotkami a využitím dešťové vody jako užitkové na toaletách. Dostatečné zateplení bránící tepelným
ztrátám budovy je taktéž jedno z kritérií pro získání zlatého certifikátu.
Velmi si vážíme také čestného druhého místa za Podnikatelský projekt roku 2011 v kategorii Prosperita (Infrastruktura
pro podporu inovačního podnikání), která je součástí Operačního programu Podnikání a inovace. Toto ocenění je vydávané
Agenturou CzechInvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Vědeckotechnický park také získal Licenci na výrobu elektřiny. Díky dynamometrům, které slouží jako zátěž pro testované
motory, vyrábí VTP elektřinu pro svou vlastní spotřebu. Zbylé množství, které nespotřebuje, je vráceno do sítě distributora.

The Science and Technology Park project was awarded the golden SCoRE (Sustainability Certification of Real Estate)
certificate for sensitive approach to environment and high standard of services. The certificate evaluates the so-called
permanent sustainability of buildings, i.e. environmental, social and economic characteristics of buildings. This was
achieved using heat pumps, powerful recuperation units and also rain water in the toilets. Acquisition of the golden
certificate also requires additional thermal insulation of the building preventing thermal losses.
We also highly appreciate the honourable 2nd place for the Enterprise Project of the Year 2011 in the Prosperity category
(Infrastructure for Support of Innovative Enterprise) within the Enterprises and Innovations Operating Program. The
award is granted by CzechInvest Agency and the Ministry of Industry and Trade.
The Science and Technology Park has also acquired an Electricity Production Licence. Thanks to dynamometers used for
application of load to tested motors and engines, the STP produces electricity for its own purposes. The remaining unused
electricity is returned to the distributor’s grid.

licence na výrobu elektřiny
electricity production licence

Podnikatelský projekt roku 2011 (2.místo)
Enterprise Project of the Year 2011 (2nd place)

certifikát SCoRE
certificate SCoRE
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PARK VĚDY (PV) / SCIENCE PARK (SP)
Připravovaný projekt Park vědy navazuje na již vybudovaný Vědeckotechnický park, který je v jeho těsné blízkosti, avšak
bude se orientovat na výzkum a vývoj elektromotorů pro automobily s alternativními motory. Blízkost obou vědeckých
pracovišť, která mají stejný cíl – což je vývoj ekologických, energeticky účinných a bezpečnějších motorů – povede zajisté
k vzájemné úzké kooperaci a nejlepšímu možnému využití bohatého technologického vybavení obou parků.
Park vědy bude koncipován jako víceoborový areál, založený na spolupráci s Českým vysokým učením technickým
a Matematicko-fyzikální Fakultou UK v Praze. Bude se zabývat hledáním nových možností v těchto průmyslových odvětvích:
• vývoj a testování pohonů elektromobilů
• softwarový a hardwarový vývoj - elektrotechnické slaboproudé laboratoře a počítačové metody
• automatizace a optimalizace výrobních procesů počítačovými metodami
• řešení logistických zadání počítačovými metodami
• vývoj telekomunikací a souvisejících oborů – elektrotechnické slaboproudé laboratoře a počítačové metody
• vývoj elektroniky a mikroelektroniky, internetu a zabezpečovací techniky – elektrotechnické slaboproudé laboratoře
a počítačové metody
Projekt se úspěšně ucházel o získání dotace z Operačního programu Podnikání a inovace - program Prosperita, který je
financovaný ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. Park vědy je ve fázi přípravy výstavby a realizace je
plánována na srpen 2013.

The Science Park under development follows up on the completed Science and Technology Park situated right next
to it. However, it unlike the STP, the Science Park will be focused on research and development of electric motors for
automobiles with alternative power drive systems. Proximity of both scientific compounds having the same objective
– i.e. development of environmentally friendly, energetically efficient and safe motors – will surely lead to mutual close
cooperation and the best possible use of abundant technology equipment of the two parks.
The Science Park will be of a multi-industry character, based on cooperation with the Czech Technical University and
the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University in Prague. It will focus on seeking new possibilities in the
following industrial areas:
• development and testing of electromobile power drive systems
• software and hardware development – electrical light current laboratories and computer methods
• automation and optimisation of production processes using computer methods
• solution of logistic assignments using computer methods
• development of telecommunications and related industries – electrical light current laboratories and computer
methods
• development and electronics and microelectronics, the Internet and security technologies – electrical light current
laboratories and computer methods
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The project successfully asked for a grant within the Enterprises and Innovations Operating Programme – Prosperity
funded by EU structural funds and by the national budget of the Czech Republic. The Science Park is in the stage of
preparation of construction and execution should start in August 2013.

Specifikace a vybavení PV / Specifications and equipment of SP:
V objektu bude zajištěna vysoká úroveň služeb a technického zázemí, které mohou příchozí společnosti očekávat. Níže
naleznete seznam standardů a vybavení:
OBECNÉ PODMÍNKY:
• optimální uspořádání kanceláří (otevřený prostor či menší jednotky)
• 4 moderní výtahy - 3 osobní výtahy pro 8 osob a 1 nákladní výtah s nosností 1600kg
• sanitární zařízení a kuchyňka na každém patře
• 93 garážových stání - 70 uvnitř objektu a 23 uvnitř areálu
KANCELÁŘE:
• kompletní vybavení nábytkem (stoly, židle, skříně, kontejnery atd.)
• světlá výška 3 m
• podhledy se zabudovaným osvětlením
• venkovní elektricky ovládané žaluzie
• podlahová zátěž do 500 kg/m²
TECHNOLOGIE:
• čerstvý vzduch přiváděn pomocí ventilátorů nebo okny
• datové rozvody umístěny v podlahových krabicích přímo u pracovních stolů
• možnost připojení na záložní zdroj
Součástí projektu je také pořízení nových technologií dle oborového zaměření technologického parku, které se budou
nacházet ve specializovaných zkušebnách:
• Zkušebna určená pro životnostní zkoušky elektromotorů je vybavená dynamometrem schopným brzdit zkoušené
zařízení s možností regulace na konstantní otáčky nebo konstantní točivý moment.
• Zkušebna s aktivním dynamometrem s možností jak brzdit tak i protáčet zkoušený objekt a možností měření v
dynamických režimech dle předem definovaného cyklu. Maximální otáčky a točivý moment dynamometru jsou
optimalizovány pro zkoušení elektromotorů s převodovkou. Dynamometr umožňuje zjišťovat pasivní odpory
protáčením.
• Zkušebna s aktivním dynamometrem schopným brzdit i protáčet zkoušené zařízení. Parametry dynamometru
jsou optimalizované pro zkoušení vysokootáčkových elektromotorů. Všechny dynamometry jsou instalované na
pneumaticky odpružené základové desky umožňující automatickou změnu světlé výšky dle zatížení.
• Zkušebna se schopností měření účinnosti chladicích ventilátorů. Je vybavena clonkovou tratí, anemometry, přesnými
snímači tlakové diference, měřením příkonu a systémem sběru dat.
• Zkušebna kontejnerového typu je určená pro životnostní zkoušky akumulátorů. Součástí je klimatizační a vyhřívací
jednotka umožňující zatěžování akumulátorů i za extrémních podmínek v rozsahu teplot -30°C až + 80°C.

Trigema Development s.r.o. - Park vědy / Science Park
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Součástí vybavení je bezkontaktní plošné měření povrchové teploty baterií. Zálohovaný řídicí systém a systém sběru dat
je navržen pro kontinuální měření v řádu desítek měsíců. Zkušebny jsou vybaveny systémy sběru a ukládání měřených
veličin jako jsou otáčky, teploty, proudy apod. Řídicí systémy jsou navržené v souladu s bezpečnostními standardy dle
ISO 13849-1 a IEC 62061.

The compound will provide for high level of services and technical background to be expected by the potential lessees.
Provided below is a list of standards and equipment:
GENERAL CONDITIONS:
• optimum configuration of offices (open space or smaller units)
• 4 elevators - 3 personal elevators for 8 persons and 1 cargo elevator with the weight capacity of 1,600 kg
• sanitary equipment and a kitchenette on each floor
• 93 garage parking spaces - 70 inside the building and 23 inside the compound
OFFICES:
• fully furnished offices (desks, chairs, cabinets, containers, etc.)
• clear height 3 m
• ceiling panels with built-in lighting system
• external electronically controlled sun blinds
• floor load capacity up to 500 kg/m²
TECHNOLOGIES:
• fresh air supplied by fans or through windows
• data wiring system in floor boxes right next to worksite desks
• possibility of connecting to a back-up power supply
The project includes acquisition of new technologies according to the industrial focus of the technology park; the equipment
will be installed in special test labs:
• The test lab for endurance tests of electric motors is equipped with a dynamometer capable of braking the tested
equipment with the possibility of regulation to constant RPM or constant torque.
• The test lab with an active dynamometer with the possibility of braking or spinning the tested equipment and
the possibility of measuring in dynamic modes according to a pre-defined cycle. Maximum RPM and torque of the
dynamometer are optimised for testing of electric motors with a gearbox. The dynamometer allows for identification
of passive resistance by spinning.
• The test lab with an active dynamometer capable of braking and spinning the tested equipment. The parameters of the
dynamometer are optimised for testing of high RPM electric motors. All dynamometers are installed on pneumatically
suspended base plates allowing for automatic adjustment of clearance height according to the load.
• The test lab capable of measuring efficiency of cooling fans. It is fitted with flow measuring equipment using pressure
difference method, anemometers, precise pressure difference sensors, power input measurement and a data collection
system.
• The container type test lab is designed for endurance tests of accumulators. It includes an air-condition and a heating
unit for exposing accumulators to extreme conditions in the temperature range of -30°C to +80°C.
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The equipment allows for contactless area measurement of surface temperature of batteries. The backed-up control
system and data collection system is designed for the purpose of continuous measurement throughout periods in the
range of months. The test labs are equipped with systems for collection and storage of measured parameters like RPM,
temperatures, currents, etc. The control systems are designed in compliance with security standards stipulated by
ISO 13849-1 and IEC 62061.

Plochy k pronájmu PV / Areas to let within the SP:
V rámci projektu bude vybudován nový objekt o celkové pronajímatelné ploše 3 802 m2, přičemž 3 700 m2 budou vědecká
pracoviště, kanceláře a společné prostory. Součástí projektu bude také 5 zkušeben disponujících nejmodernějším vybavením
pro výzkumné účely, podnikatelský inkubátor o výměře 77 m2 a centrum pro transfer technologií o výměře 25 m2.

A new building of the total area to let of 3,802 m2 will be built within the project, of which 3,700 m2 will be occupied by
scientific labs, offices and common spaces. The project will also include 5 test labs featuring state-of-the-art equipment
for research purposes, a business incubator of 77 m2 and a technology transfer centre of 25 m2.

3 700 m2

vědecká pracoviště a kanceláře
scientific labs and offices

77 m2

podnikatelský inkubátor
business incubator

25 m2

centrum pro transfer technologií
technology transfer centre
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SLUŽBY NÁJEMCŮM / SERVICES FOR LESSEES
Nájemci mohou využívat celou škálu služeb, které jsou jim v budově k dispozici a zpříjemní tak pobyt. Služby zahrnují:
INFORMAČNÍ SLUŽBY
• odborné rešerše (databáze, literatura, technology watch)
• technologický transfer
• sběr informací o nabídkách a poptávkách
• zdroje odborných informací, analýzy, rešerše
• spolupráce s vysokými školami
VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY
• celoživotní vzdělávání
• konference, semináře
MARKETINGOVÉ SLUŽBY
• informace o nabídkách a poptávkách
• vyhledávání partnerů
• mezinárodní spolupráce
• networking, propojování firem i odborníků
• burzy, kooperační burzy, workshopy, výstavy
• tiskové, publikační, PR služby
• internetové služby
PORADENSKÉ SLUŽBY
• právní a patentové služby, ochrana duševního vlastnictví
• získávání dotací z tuzemských i zahraničních zdrojů pro výzkum i provoz
• poradenství související se získáváním dotací (7. rámcový program, SF, EUREKA atd.)
• daňové a účetní poradenství
TECHNICKÝ A KANCELÁŘSKÝ SERVIS
• kancelářské potřeby
• poštovní oddělení
• telefonní a internetový servis
• catering, úklid, ostraha, údržba

Lessees can use a wide range of services available to them in the building, making their life more comfortable. The services
include the following:
INFORMATION SERVICES
• professional search (databases, literature, technology watch)
• technology transfer
• collection of information on offers and demand
• sources of professional information, analyses, search
• cooperation with universities
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PERSONAL DEVELOPMENT SERVICES
• lifetime education
• conferences, seminars
MARKETING SERVICES
• information on offers and demand
• search of partners
• international cooperation
• networking, connecting companies and professionals
• exchanges, cooperation exchanges, workshops, exhibitions
• print, publication, PR services
• Internet services
CONSULTING SERVICES
• legal and patent services, protection of intellectual property
• acquisition of research and operation grants from national and foreign sources
• consulting related to acquisition of grants (7th Framework Programme, SF, EUREKA, etc.)
• tax and accounting consulting
TECHNICAL AND OFFICE SERVICE
• stationery, office equipment
• postal services
• telephone and Internet services
• catering, cleaning, security, maintenance
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ZÁVĚR / CONCLUSION
Oba vědeckotechnické parky si kladou za cíl podpořit své nájemníky a potencionální nájemníky maximálním možným
způsobem v jejich činnostech zaměřených na aplikovaný výzkum, v jejich inovativních přístupech i při vzájemné spolupráci.
Již nyní ve VTP probíhají vědeckovýzkumné práce, uskutečňují se školení, vznikají nová pracovní místa zejména pro vysoce
kvalifikované zaměstnance, dochází k úsporám energií, navazuje se spolupráce mezi vysokoškolskými pracovišti a firmami
se zájmem o inovace. Je patrné, že tento koncept je úspěšný a funguje.
Ve VTP již tyto činnosti probíhají, zasídleným společnostem jsou poskytovány požadované služby i potřebné zázemí.
PV bude svým zaměřením již existujícímu vědeckotechnickému parku blízké, což rozšíří možnosti spolupráce nejen mezi
parky, ale zejména mezi jejich nájemníky, a poskytne prostor pro další rozšíření stávající nabídky služeb.

Both science and technology parks aim at providing maximum support to lessees and potential lessees in their activities
focused on applied research, their innovative approach and mutual cooperation.
Scientific research is underway in STP already now, trainings are held, new job opportunities arise particularly for
highly qualified employees, energy is saved, cooperation established among universities and businesses interested in
innovations. It is apparent that the concept is successful and works.
The above activities are already underway in STP, the residing companies are provided with the required services and
background. The focus of SP will be close to that of the existing science and technology park, which will expand the
potential of cooperation not only between the parks, but particularly among the lessees, and provide for room for further
expansion of the portfolio of the provided services.
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V současné době (únor 2013) představuje Trigema skupinu téměř dvaceti společností uspořádaných do holdingové struktury s vlastním
kapitálem přes 500 mil. Kč. Mateřská společnost Trigema a.s. poskytuje celé skupině centrální účetnictví, personalistiku, kontroling, IT
služby a marketing. Jednotlivé společnosti jsou zaměřeny na development, stavebnictví, facility management, cestovní ruch a na vědu a
výzkum. Systém Trigema je založen na vzájemné spolupráci společností.

At present (February 2013), Trigema group is represented by nearly twenty companies organized into a holding structure with a equity
over 500 million CZK. The parent company Trigema a.s. provides group-wide central accounting, human resources, and controlling and
marketing. Individual companies are focused on development, construction, facility management, and on tourism and science and
research. The Trigema system is based on the mutual co-operation of these companies.

Trigema Development s.r.o./ Explora Business Centre - Jupiter / Bucharova 2641/14, Praha 5,
t. 227 355 211, development@trigema.cz / www.trigema-development.cz / www.trigema.cz /

