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Varroc Lighting Systems obhájil vítězství v kategorii velký 
podnik v soutěži Inovační firma Moravskoslezského kraje 2016 
 
Vítězové letošního ročníku soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje 
2016 byli vyhlášeni dne 4. října 2016 na slavnostním večeru v areálu Landek 
parku v Ostravě. 
 
Nejvyšší ocenění v kategorii malý a střední podnik získala společnost CROSS 
NETWORK INTELLIGENCE s.r.o. za softwarový produkt CROSS, který je 
určen pro podporu a řízení operativních procesů telekomunikačních a utilitních 
společností.  Druhé místo patřilo společnosti ATS Aplikované technické 
systémy s.r.o. za komplexní řešení pro Průmysl 4.0 a chytré továrny, na třetím 
místě se umístila společnost BORCAD Medical a.s. s novou porodní postelí 
AVE2. 
 
V kategorii velký podnik se vítězem stala společnost Varroc Lighting Systems, 
s.r.o. se svým produktem stylistický projektorový modul předního světlometu 
pro Bentley Bentayga. „Inovace jsou pro nás prioritou, klademe důraz na vlastní 
výzkum a vývoj nejnovějších řešení v automobilové a osvětlovací technice,“ 
říká David Hýnar, manažer vývoje LED modulu. Druhou příčku získala Fakultní 
nemocnice Ostrava za způsoby a nástroje stereotaktické radiochirurgie k léčbě 
nitroočního melanomu a třetím oceněným byla společnost Slévárny Třinec, a.s. 
za výrobu adaptérů pro uchycení bloků motoru. 
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Představujeme vítězné firmy v soutěži Inovační firma 
Moravskoslezského kraje 2016  
 
První místo v kategorii malý a střední podnik - CROSS NETWORK 
INTELLIGENCE s.r.o. 

 
Produkt: softwarový produkt CROSS 
 
První místo soutěže získal softwarový produkt CROSS společnosti CROSS 
NETWORK INTELLIGENCE s.r.o. Software CROSS je určen pro podporu a 
řízení operativních procesů telekomunikačních a utilitních společností. 
Poskytuje bázi dat od geografického prostředí po komplexní evidenci 
jednotlivých prvků průmyslové sítě, a to jak ve fyzické vrstvě (existence), tak v 
logické vrstvě (servisní – obchodní). Tato data jsou unikátně spojená 
a poskytována v datovém modelu produktu CROSS. CROSS je tak unikátní 
produkt pro svou komplexnost a modernost řešení a přináší zákazníkům 
okamžité úspory v nákladech a je vysoce konkurenční v mezinárodním 
srovnání obdobných softwarových produktů. 
 
Videomedailonek.        

 
 
2. místo v kategorii malý a střední podnik - ATS aplikované 
technické systémy s.r.o.  
Produkt: Řešení pro Průmysl 4.0 a chytré továrny - ATS ADOS 
 
Inovační produkt „Řešení pro Průmysl 4.0 a chytré továrny - ATS ADOS“, který 
v soutěži získal 3. místo, pomáhá výrobním firmám se sběrem, tříděním a 
analýzou veškerých výrobních dat (big data / small data). Síla tohoto řešení 
spočívá v pokročilých rozhodovacích algoritmech - na konci celého procesu 
management získá jasná fakta pro správná a chytrá rozhodnutí v oblastech, 
jako jsou řízení kvality a výtěžnost výroby, využívání zdrojů a surovin, apod. 
Toto řešení je plně integrovatelné s automatizací a robotizací, čímž vytváří tzv. 
kyberfyzikální systémy, díky kterým dochází k propojování reality s virtuálním 

https://www.youtube.com/watch?v=8x33Sm-ZZhU


světem (např. porovnávání fyzického výrobku s CAD modelem). 
 
Videomedailonek.  

 
 
3. místo v kategorii malý a střední podnik - BORCAD Medical 
a.s. 
Produkt: Porodní postel AVE2 
 
Společnost BORCAD Medical a.s připravuje pro světový trh zcela novou 
porodní postel AVE2. Porodní postel překonává ve vybraných oblastech 
současnou verzi postele, svými konkurenčními užitky převyšuje světovou 
konkurenci i v technických parametrech a svým jedinečným inovačním řešením 
naplňuje firemní cíl „být světovou jedničkou na trhu porodnictví a gynekologie“. 
 
Videomedailonek. 
 

 
 
1. místo v kategorii velkých podniků -  Varroc Lighting 
Systems, s.r.o. 
Produkt: Stylistický projektorový modul předního světlometu pro Bentley 
Bentayga 
 
Vítěznou inovací v kategorii velkých podniků je stylistický projektorový modul 
předního světlometu pro Bentley Bentayga společnosti Varroc Lighting 
Systems, s.r.o. Výrobek je unikátní kombinací několika nových technologií a 
technických řešení: vysoce stylistické plastové čočky navržené pomocí 
vlastního speciálního softwaru, dva propojené projektorové moduly s LED 
světelnými zdroji a vícefunkčním mechanismem poskytující několik světelných 
funkcí pro různé jízdní podmínky a především vysoký světelný výkon s dalekým 
dosahem – pro vůz s výkonem 600 koní. Pro takto exponovaný výkon ve velmi 
omezeném prostoru světlometu je použita unikátní optimalizace vedení tepla ze 
světelných zdrojů. Důležitou inovací je i použití laserového svařování 
plastových čoček a jejich držáků. 
 
Společnost Varroc Lighting Systems získala prvenství v kategorii velkých 
podniků již v roce 2014,  a to za produkt Přední osvětlení (celo-LED) na 
malosériový vůz VW XL1. 
 
Videomedailonek.  

 
 
2. místo v kategorii velkých podniků -  Fakultní nemocnice 
Ostrava 
Produkt: Způsoby a nástroje stereotaktické radiochirurgie 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7dcS0I4wCCE
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https://youtu.be/QkWPoCrdecc


Fakultní nemocnice přihlásila do soutěže „Způsoby a nástroje stereotaktické 
radiochirurgie“, což je přesný způsob léčby nitroočního melanomu pomocí 
ionizujícího záření.  V České republice ročně touto chorobou onemocní cca 65 
obyvatel. Stereotaktická radiochirurgie je konceptem s ověřenou účinností. 
Vychází z kombinace přesného zaměření nádoru s minimálním ozářením 
zdravých tkání. Pomocí zaměřovacího rtg záření a rigidní oční čočky s 
implantovanými kovovými markery je pak možno detekovat/kompenzovat 
translační i rotační pohyby oka během zákroku. 
Videomedailonek.  

 
 
3. místo v kategorii velkých podniků - Slévárny Třinec, a.s. 
Produkt: Výroba adaptérů pro uchycení bloků motoru 
 
Třetí příčku v soutěži získala společnost Slévárny Třinec, která přihlásila svou 
inovaci výroba adaptérů pro uchycení bloků motorů. Hlavním cílem bylo získání 
výhody při průmyslové sériové výrobě odlitků z litiny s kuličkovým grafitem 
s vyšší přidanou hodnotou výrobku. Díky této inovaci došlo ke zvýšení 
efektivnosti, flexibility a kapacity výroby, zvýšení produktivity práce a snížení 
energetické i materiálové náročnosti výroby, k zefektivnění odpadového 
hospodářství a ke zvýšení kvality výsledných výrobků. 
Videomedailonek. 
  

 
RIS-letter vydává Agentura pro regionální rozvoj, a.s., 
Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava 

Sledujte nás také na facebooku  
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