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TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové slaví 10 let 

 

Hradec Králové 7. června 2018: TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, vědeckotechnický 

park a podnikatelský inkubátor, oslaví v červnu deset let od svého založení. Na středu 6. června si 

proto připravilo bohatý program, který odrážel rozsah činností TCHK a mapoval uplynulých deset let.  

 

Široká veřejnost mohla v dopoledních hodinách navštívit Den otevřených dveří. Návštěvníci si 

prohlédli budovu TCHK včetně nového coworkingového prostoru, vyzkoušeli si virtuální realitu i mini 

roboty Ozoboty, které jsou součástí výukových programů centra. Firma TriLab, využívající služby 

podnikatelského inkubátoru, předvedla svou 3D tiskárnu a některé ukázky tisku. 

 

„Jsme rádi, že se návštěvníkům Den otevřených dveří líbil a věříme, že se s mnohými z nich potkáme 

na některé z našich akcí,“ dodává Ondřej Zezulák, ředitel TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec 

Králové. „Za uplynulých deset let našimi konzultacemi, vzdělávacími programy a podnikatelským 

inkubátorem prošly desítky lidí i firem, které zde začaly své podnikání a my jsme rádi, že jsme mohli 

být u toho.“ 

 

Odpolední oficiální program oslav zahájila spolu s ředitelem TCHK také proděkanka Fakulty 

informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Petra Poulová, která je také předsedkyní 

správní rady TCHK: „TECHNOLOGICKÉ CENTRUM prošlo během deseti let velkým vývojem a stalo 

se jedním z pilířů podpory podnikání v Hradci Králové. Přejeme mu proto dalších deset let plných 

úspěchů a rozvoje.“ Mezi hosty odpolední části nechyběli ani zástupci města Hradec Králové a 

organizací, které s TCHK dlouhodobě spolupracují. 

 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové bylo založeno v roce 2008 Statutárním městem 

Hradec Králové. Od roku 2010 funguje také jako Microsoft Innovation Center, momentálně jediné 

v České republice. Hlavní činností TCHK je podpora podnikání v Hradci Králové i celém 

Královéhradeckém kraji. Za deset let své existence podpořilo desítky podnikatelských záměrů, které 

se přetvořily ve fungující a prosperující společnosti. ¨ 

 

 

Pro více informací prosím kontaktujte: 
Mgr. Lucie Felcmanová 
lucie.felcmanova@tchk.cz  
+420 736 678 465 
 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM je obecně prospěšná společnost založená Statutárním městem Hradec Králové, která poskytuje 

pomoc jak začínajícím, tak již zkušeným podnikatelům. Společnostem s inovačním potenciálem nabízí pronájem kanceláří, 

prostor pro lehkou výrobu včetně základního vybavení a služeb. Poskytuje konzultace při zakládání nových společností, při 
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tvorbě podnikatelských záměrů, rozvojových plánů a při řešení otázek průmyslově-právní ochrany, pomáhá také se zaváděním 

výsledků výzkumu a vývoje do praktického využití. Více na www.tchk.cz.  

http://www.tchk.cz/

