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Známe vítěze soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje 2015! 

Vítězové letošního ročníku soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje 2015 byli 
oceněni dne 11. listopadu 2015 na slavnostním galavečeru v kancelářských prostorách 
Nová Karolina Park.  

V kategorii malých a středních podniků byla nejlépe ohodnocena firma LumiTRIX s.r.o. z 
Kopřivnice s produktem Typhoon6000EU (automatický outdoorový digitální video-
projektor), 2. místo získala společnost BORCAD CZ, s.r.o. se sedadlem GENIO a 3. 
místo vybojovala firma ELVAC a.s. s novou kartou určenou pro vzdálené řízení, měření 
a sběr dat. 

V kategorii velkých podniků byla hodnocena přihláška společnosti Materiálový a 
metalurgický výzkum, s.r.o. s projektem opěrného válce děrovací stolice. Společnost 
získala cenu za kontinuální rozvoj výzkumných aktivit v oblasti technologií vývoje 
nových materiálů a jejich zpracování. 

Cenu veřejnosti si odnesla firma BORCAD CZ, s.r.o. 

Videomedailonky firem. 

 

1. místo v kategorii malý a střední podnik - LumiTRIX s.r.o. 

(Typhoon6000EU) 

Produktem je automatický outdoorový digitální video-projektor s vestavěným video 
přehrávačem, prostorovým scannerem, kamerou, časovačem ovládaným pomocí Wi-
fi/GSM sítě se zvukovým výstupem a možností obrazové synchronizace s univerzální 
upevňovací konzolí pro snadnou instalaci v městském prostředí.  

"Unikátním na našem výrobku je to, že je jediným svého druhu na světě. Toto naše 
technické, designové a softwarové řešení nikdo na světě nenabízí," dodal k přihlášené 
inovaci jednatel firmy Jakub Kletenský. 
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2. místo v kategorii malý a střední podnik - BORCAD CZ, s.r.o. (sedadlo 

GENIO) 

Sedadlo GENIO je sedadlo pro příměstskou a regionální dopravu vycházející z 
předešlých modelů (zejména REGIO+), ovšem se zcela jinou konstrukcí čalounění a s 
mnoha uživatelskými vylepšeními. Sedadlo umožňuje vysokou míru customizace 
barevného provedení čalounění, snížení rozteče mezi jednotlivými řadami bez omezení 
komfortu cestujícího, dále poskytuje sklopný stolek pro NTB, možnost zásuvek či USB 
dobíječek na každé místo. 

"Naše výrobky vždycky přinášely něco nového směrem ke konkurenci, nikdy jsme 
nezápasili přes cenu, ale většinou přes užitky a přes to, co zákazníkům nabízíme," 
uvedl Ivan Borutal, jednatel firmy. 

 

3. místo v kategorii malý a střední podnik - ELVAC a.s. (nová karta EP-

3U/100/120-3I/20/200-I) 

ELVAC RTU je zařízení určené pro vzdálené řízení, měření a sběr dat v mnoha oborech 
průmyslové automatizace, zejména v energetice. Při jeho vývoji dochází k různým 
změnám funkcionalit, které musí být řešeny. Nově vyvinutý produkt je karta EP-
3U/100/120-3I/20/200-I, která umožňuje funkci kompletní ochrany na jedné kartě s 
vysokou přesností měření a dalšími novými průlomovými vlastnostmi. 

"Ve firmě jsme hlavně dobrý tým, máme tady spoustu dobrých lidí, kteří dokážou 
společnými silami dosáhnout velkých věcí," popsal hlavní faktor úspěchu firmy její 
obchodní ředitel Jaroslav Chýlek. 

 

Firma přihlášená v kategorii velký podnik - MATERIÁLOVÝ A 

METALURGICKÝ VÝZKUM, s.r.o. (opěrný válec děrovací stolice) 

 

Opěrný válec slouží u děrovací stolice k bočnímu vedení děrovaného polotovaru při jeho 
průchodu pracovními děrovacími válci, kdy za vzniku tahových napětí dochází k 
rozrušení materiálu ve středu děrovaného polotovaru, přičemž vznikající dutina je 
kalibrována děrovacím trnem. Předmětem projektu je výrazné zlepšení dosud 
prováděné technologie děrování materiálu. Pomocí tohoto řešení tvářený materiál (ocel) 
daleko lépe "teče" mezi pracovními nástroji, čímž dochází ke snížení spotřeby energie a 
ke zlepšení kvalitativních parametrů trubky. 

"Díky našemu řešení docílíme úspor v oblasti elektrické energie a zvláště úspor v oblasti 
nekvalitní výroby,"  dodal k významu inovace jednatel firmy Jaroslav Pindor. 
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