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Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje 

První ročník soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje byl ukončen slavnostním 
listopadovým vyhlášením vítězných firem. Celkem se přihlásilo 24 firem, z nichž dvě 
byly pro nedodržení formálních kritérií z hodnocení vyřazeny. Hodnotitelé pak vybírali z 
22 firem z různých oblastí, a to od – v našem kraji - tradičních technicky orientovaných 
firem přes firmy z oblasti IT, poradenství či potravinářství. Nakonec první místo získala 
třinecká firma MEPAC CZ, s.r.o., druhé místo si odnesla firma GABEN, spol. s r.o. a třetí 
místo pak firma KUBERG s.r.o.  

 

1. místo: MEPAC CZ, s.r.o. - Mobilní laserový gravírovací systém HCP 
10 

Působí v oboru přesného strojírenství. Do soutěže Inovační firma Moravskoslezského 
kraje firma MEPAC CZ přihlásila světový unikát – mobilní laserový gravírovací systém 
HCP10. Ten slouží ke gravírování (mikrofrézování) nejrůznějších forem a nástrojů, a to 
bez ohledu na jejich rozměr, hmotnost či tvar. Laserové gravírování lze využít na široké 
řadě materiálů (kovu, skla, papíru, dřeva, kůže a plastu).  

Bližší informace o firme MEPAC CZ.  

 

2. místo: GABEN, spol. s r.o. - Technologie RFID 

Působí v oblasti automatické identifikace. Do soutěže se firma GABEN přihlásila s 
technologií RFID. Podstata této bezkontaktní radiofrekvenční technologie tkví v 
automatickém přečtení čipu umístěném na výrobku či materiálu. Podnik pak přesně ví, 
kde se takto označený díl či výrobek nachází. Hlavní výhodou RFID technologie je čtení 
bez přímé viditelnosti – čip může být uvnitř krabice nebo výrobku.  

Bližší informace o firme GABEN, spol. s r.o.  
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3. místo: KUBERG s.r.o. – Elektro motocykly 

Firma KUBERG do soutěže přihlásila produktovou řadu elektro motocyklů. Jedná se o 
elektro motocykly od dětských až po závodní stroje pro dospělé jezdce. Motocykly 
KUBERG se mimo jiné vyznačují možností nastavit výkon dle úrovně jezdce, tichým 
provozem a nízkými náklady na provoz a údržbu. Umožňují jízdu na místech, kde to 
není na benzínových motocyklech možné.  

Bližší informace o firme KUBERG s.r.o.  
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