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1 Organizace zřízená a financovaná městem Hradec Králové, 
s přispěním Královéhradeckého kraje.

Technologické centrum Hradec Králové

2 Naší hlavní aktivitou je rozvoj začínajícího a drobného 
podnikání v regionu Královéhradeckého kraje, kde 
provozujeme podnikatelský inkubátor. 

Rozvoj podnikání a podnikavosti

3 Aktivně se podílíme na prosazování nových technologií do 
škol i do firem. 

Digitální vzdělávání

4 Mladé technologické firmy využívají našich sítí pro rozvoj 
svých řešení. Jsme Microsoft Innovation Centre a Digital 
Innovation Hub.

Průmyslové inovace

KDO JSME?
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Založení TC HK
Za 11 let naší existence jsme se 
stali pevnou součástí národního 

inovačního ekosystému 

Objekt TC HK v m2

Spravujeme moderní 
administrativní budovu v areálu 

letiště v Hradci Králové

Inkubovaných firem
Každý rok v podnikatelském 
inkubátoru podpoříme 10-15 

začínajících firem a podnikatelů

2008 1594 50+

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM V ČÍSLECH
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PODPORA PODNIKÁNÍ
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1 Naše služby jsou otevřené každému. Poradenství v 
oborech, jako je právo, ekonomika, dotační témata, apod. 
mohou využívat všichni podnikatelé a zájemci o podnikání.

Konzultační dny, poradenství

2 V celém kraji organizujeme každý rok cca 10 setkání 
začínajících podnikatelů, na kterých si vyměňují své 
zkušenosti a mnohdy získávají i své první zakázky.

Setkání startup komunity v KHK

3 Využíváme široké partnerské sítě pro prezentace a 
medializace firem. A máme radost z toho, že se naše 
startupy v konkurenci neztrácí.

Soutěže, prezentační akce

4 Perspektivním začínajícím firmám i jednotlivcům nabízíme 
možnost vstupu do podnikatelského inkubátoru, kde 
napomáháme rozvíjet a realizovat podnikatelské záměry.

Podnikatelský inkubátor

CO DĚLÁME PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE?
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1
Začínající podnikatelé v inkubaci mohou využívat snížené nájemné (flexibilní, sami 
si navrhují výši a délku podpory). Ti, kdo nevyužijí kancelář, využívají náš coworking.

Pronájem kancelářských prostor / Coworking

2
Expertní poradenství je služba, která má za cíl odbourat hlavní překážky rozvoje 
podnikatelského záměru prostřednictvím know-how konzultantů naší expertní sítě.

Expertní poradenství

3
Za zvýhodněných podmínek poskytujeme zařízení našeho DigiLABu - různé typy 
softwaru, grafický tablet, 3D scanner, 3D tisk, 4K zobrazovač, virtuální realita,…

Přístup k moderním technologiím

4
Intenzivně spolupracujeme s řadou významných regionálních organizací, s kterými 
se snažíme naše služby propojovat, aby bylo dosaženo maximálního efektu.

Služby partnerských organizací TC HK a sítí
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DIGILAB TC HK 
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1 Digitální inovace a kreativní přístupy k technologiím 
vnímáme jako předpoklad pro rozvoj ekonomiky s vyšší 
přidanou hodnotou - což je i v souladu s rozvojovou strategií 
Královéhradeckého kraje i města Hradec Králové.

Vyšší přidaná hodnota poskytovaných služeb

2 Průmysl 4.0 vyžaduje nejen strojové vybavení, ale i znalosti 
v oblasti robotiky, mechaniky a průmyslového softwaru.

Podpora digitalizace ve firmách

3 Předpokládáme, že přechod na digitální ekonomiku s sebou 
přinese i mnoho nových a zajímavých podnikatelských 
příležitostí - které budeme rádi pomáhat rozvíjet.

Prostor pro nové podnikatelské záměry

PROČ SE ZAMĚŘUJEME NA DIGITALIZACI A KREATIVITU?
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1 K naším zařízením a technologiím umožníme přístup 
každému zájemci. Ceník je nastaven na hodinový přístup a 
běžná provozní doba digiLABU je od 8.00 do 15.30 hod.

Laboratoř na bázi sdíleného přístupu

2 Pro ty, kteří nemají s potřebnými softwary a zařízeními 
dostatek zkušeností, nabízíme asistenci našich konzultatnů. 
Od září bychom pak rádi nabídli i samostatné kurzy.

Asistovaná práce a vzdělávání

3 Víme, že není v našich možnostech vlastnit všechny 
technologie, proto se snažíme o vytváření sítě 
spolupracujících organizací, jejichž zkušenosti a vybavení je 
též možné využít.

Spolupráe s partnery

CO JE DIGILAB TC HK?
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1
Výkonné PC s kalibrovaným grafickým monitorem (Eizo), Adobe creative cloud např. Photoshop, Ilustrator, InDesign, atd.
22” grafický tablet Huion, dotyková pera, apod.

Pracovní stanice pro grafiku a animace

2
Výkonné PC se 2 monitory (Eizo), software Autodesk - Autocad, Inventor, 3DS Max, Maya atd.
Ruční 3D scanner, 4K zobrazovač

Pracovní stanice pro 3D gragiku

3
3D tiskárna Trilab Deltiq L - průměr tisku 250 mm, výška tisku až 300 mm
Tisk z SD karty bez nutnosti počítače.

3D tisk

4
Systém HTC Vive s pohybovými senzory, umožňující pohyb v prostředí
Virtuální realita
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Piletická 486/19 
503 41 Hradec Králové
Česká republika

ondrej.zezulak@tchk.cz

+420 720 935 597

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z.ú.

DĚKUJI ZA POZORNOST!

mailto:ondrej.zezulak@tchk.cz

