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Rozhovor s Jiřím Herinkem, ředitelem Vědec-
kotechnického parku Univerzity Palackého 
v Olomouci 
 

Kanceláře s prostornými terasami i specializované 
laboratoře k pronájmu. To je nově otevřený blok C v atrak-
tivním prostředí Vědeckotechnického parku Univerzity 
Palackého v Olomouci na ulici Šlechtitelů. Budova nabízí 
26 kanceláří a 22 laboratoří a sousedí s výzkumnými cen-
try Univerzity Palackého v Olomouci pro výzkum nano-
materiálu a biotechnologií. Vědeckotechnický park Uni-
verzity Palackého vytvořil ideální místo nejen pro vaše 
podnikání!  

 
Když se řekne „Vědeckotechnický park“, předsta-

ví si mnozí lidé pouze nějaké geniální vědce připomína-
jící Einsteina. Pohybuje se zde ale spousta mladých 
atraktivních lidí. Jak to tedy s tou vědou tady je? 

 
Univerzita nám před lety nadělila takové jméno, které 

zní důležitě a  asociuje přesně to, co zmiňujete. Ale ve 
skutečnosti jsme tým devíti, doufám, že poměrně normál-
ních lidí. Polovina z nás se snaží tvořit nejlepší místo pro 
podnikání v Olomouci. Postupně tvoříme komunitu stu-
dentů, podnikatelů a vůbec všech podnikavců 
z Olomoucka, kterým nabízíme vzdělávací 
a networkingové akce pro osobní a podnikatelský rozvoj. 
Říkáme tomu UP Business Club. Začínajícím podnikate-
lům pomáháme při startu podnikání. Dáváme jim zpětnou 
vazbu na jejich business plán a tvoříme ho spolu s nimi. 
Umíme je propojit s pestrou směsicí našich mentorů a dal-
ších zajímavých kontaktů, které jsou občas k nezaplacení. 
Když jsme u toho placení, tak spoustu konzultací poskytu-
jeme zcela zdarma. No a v neposlední řadě také nabízíme 
podnikatelské prostory k pronájmu. Máme kanceláře, labo-
ratoře i prostory pro drobnou výrobu ve dvou budovách. 
Prostě pomáháme měnit dobré nápady na skvělé firmy. 

Druhá polovina našeho týmu spojuje firmy 
s Univerzitou Palackého. Snažíme se přenášet znalosti a 
vynálezy z výzkumu do praxe. K této činnosti se už náš 
název docela hodí, ale spíše než abychom my něco vědec-
ky zkoumali, podporujeme vědecké týmy univerzity, které 
mají nějaký zajímavý výsledek, v jeho uplatnění na trhu. 
Jsme něco jako obchodníci s výsledky vědy a výzkumu. 

  
Dalo by se tedy říct, že „vétépéčko“ je vlastně pro 

všechny podnikavce bez rodílu věku či rozmanitosti 
podnikání? 

  
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olo-

mouci  je místo pro růst nápadů a podnikání jako akade-
mických pracovníků a studentů univerzity, tak samozřejmě 
všech podnikavých lidí z Olomoucka.  Pomáháme nejradě-

ji začínajícím podnikatelům s rozjezdem firmy 
s ojedinělým nápady a zaměřením, ale s konzultací neod-
mítáme jakýkoliv nápad. Stačí i domluvit schůzku a jdeme 
na to. 

  
Ve Vědeckotechnickém parku se objevila ovšem 

nedávno nová budova, tzv. blok C – pro koho je tato 
budouva určena? Je více zaměřena na „vědátory“? 

  
VTP UP začínal v roce 2000 s jednou budovou – blo-

kem A. Nyní jsou v ní prostory pro drobnou výrobu a la-
boratoře. V roce 2007 jsme otevřeli blok B, který je hlavně 
podnikatelským inkubátorem – místem zejména pro začí-
nající firmy, které potřebují hlavně kancelář. Zájem o ná-
jem byl veliký, tak jsme se rozhodli prostory rozšířit. Letos 
otevřeme novou budovu – Blok C. Podařilo se nám posta-
vit objekt ve vysokém standardu. Kanceláře s prostornými 
terasami v horním podlaží, laboratoře a kanceláře upro-
střed a specializované laboratoře v prvním podlaží. 

  
Znamená to, že jsou laboratoře nyní mnohem lépe 

využitelné, když mají u sebe i kancelářské prostory?  
  
Laboratorní zázemí je velmi důležité. Ale aby firma 

fungovala jako firma, většinou potřebuje i kancelář. Blok 
C VTP UP nabízí obojí. A k tomu i společné prostory pro 
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občerstvení a jednání  a taky nově otevřenou relaxační 
zónu v bloku B. 

  

Jak mohou pak nájemníci profitovat z lokace – 
konkrétně vedle univerzitního vědeckého zázemí? 

  
Oproti jiným místům máme výhodu – jako součást 

Univerzity máme přístup ke studentům,  výsledkům našich 
výzkumníků a vědeckým přístrojům. Vše můžeme nabíd-
nout jak našim nájemcům, tak i dalším firmám. Přímo 
v areálu máme dvě unikátní centra pro zemědělský a mate-
riálový výzkum. 

  
Takže mladí podnikavci a vědci se mohou už stě-

hovat? Od kdy jsou prostory přístupné? 
  
Otevřeli jsme v dubnu 2015 a první nájemníci jsou již 

nastěhováni. Prostory vám velmi rádi ukážeme osobně 
nebo se podívejte na naše webové stránky www.vtpup.cz.  
 
Kontakt 
Ing. Jiří Herinek, ředitel VTP UP 
E-mail: jiri.herinek@vtpup.cz 
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci  
Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc 


