
V Kopřivnici bude testována nová 
technologie na opravy výtluků. Město 
dává příležitost inovacím 
[20.06.2019, Kopřivnice] Ve čtvrtek 27. června 2019 bude v Kopřivnici představena nová 
patentovaná technologie na opravu výtluků vyvinutá v České republice ve spolupráci s 
Akademií věd ČR. Odborné veřejnosti bude představena nová mikrovlnná technologie nejen 
po technické stránce, proběhne rovněž ukázka jejího použití přímo v reálném provozu na 
silnici. V Kopřivnici pak bude technologie testována v souběžném provozu se současnou 
technologií. 

Prezentace mikrovlnné technologie na opravu silnic  
Na prezentaci mikrovlnné technologie oprav silnic se do Kopřivnice sjede odborná veřejnost. 
Prezentace nové patentované technologie na opravu výmolů proběhne včetně ukázky v 
reálném provozu na úseku silnice s výtluky, který zástupci města Kopřivnice a společnosti 
Slumeko vybrali. Odborné veřejnosti budou představeny principy nové patentované 
technologie, zaškolen bude zároveň i realizační tým. Přístroj bude následně poskytnut 
společnosti Slumeko, která jej bude na území města Kopřivnice používat souběžně se 
současnou technologií a bude dle stanovené metodologie provádět srovnávací testování. 
 
“Technologie bude testována souběžně s provozem současných metod oprav silnic, aby 
mohlo dojít ke srovnání obou technologií v reálném provozu i ke srovnání finanční 
nákladnosti těchto oprav,” upřesnil Adam Hanus, místostarosta města Kopřivnice. 

Město Kopřivnice dává prostor pro testování inovací 
Prezentace je součástí širší dohody mezi městem Kopřivnice, společností Slumeko a Futtec 
umožňující otestovat v reálném provozu fungování nové mikrovlnné technologie.  
 
Kopřivnice je město, které otevírá dveře inovacím. Dává prostor k otestování nových 
inovativních řešení v reálném provozu. Město poskytlo prostor tuto technologii otestovat na 
svých silnicích, aby se ukázalo, zda je toto řešení konkurenceschopné a jak je nebo není 
ekonomicky efektivní a pro město do budoucna výhodné. Nová technologie bude v 
následujících měsících používána souběžně s tou stávající a bude vytvořena metodologie 
pro jejich srovnání a testování. 
 
“Jako město jsme otevřeni inovacím. Momentálně nevíme, jestli se prezentovaná 
technologie ukáže jako dobrá nebo špatná. Přesně z toho důvodu jsme se rozhodli 
poskytnou pro toto testování a srovnání prostor. Vidíme okolo sebe, že vzniká velká řada 
nových technologií, ale týmy, které je vyvíjí, často nemají jak a kde tyto inovace otestovat v 
reálném provozu. Přejeme si, aby měly i díky městu Kopřivnice příležitost tyto novinky dále 



zlepšovat a vyvíjet pro budoucnost. Toto je proto náš vklad do těchto inovací,” upřesnil 
Adam Hanus, místostarosta města Kopřivnice. 
 
“Dlouhodobě se v projektu Výmoly.cz vyhýbáme podpoře jakékoli značky nebo techniky 
oprav silnic. Nápad testování a přímého srovnání nových a starých metod pomocí účinné 
metodologie se nám však líbí a tuto aktivitu podporujeme. Pro mnoho firem je komplikované 
vyzkoušet a otestovat inovace v praxi a zjistit reálnou ekonomickou náročnost jejich provozu. 
Proto vítáme vznik metodologie, která pomůže srovnat stávající a nové způsoby oprav silnic 
a posunout tak vývoj vpřed,” uvedl Petr Čaník, zakladatel Výmoly.cz, projektu monitorujícího 
stav silnic za pomoci řidičů. 
 
Pro prezentaci technologie bude následovat stanovení přesné metodiky testování, která 
pomůže novou technologii ověřit v běžném provozu a stanovit ekonomický efekt jejího 
používání.  
 
“Jsme této cestě otevřeni. Sami aktivně vyhledáváme možnosti využívání efektivnějších 
technologií, produktů nebo procesů. Rádi proto tvůrcům podáme reálné podněty, jak se nám 
s technologií přímo na silnicích pracuje ve srovnání s technologiemi a zařízeními, které 
používáme v současné době,” řekl Vladimír Pustka, jednatel společnosti Slumeko. 
 
“Jsme velice rádi, že nový patent, který jsme vyvinuli na půdě Akademie věd nyní máme 
možnost testovat přímo při opravě výtluků na silnicích. Očekáváme, že dostaneme cennou 
zpětnou vazbu a podněty z praxe, díky kterým budeme tuto technologii moci dále zlepšovat. 
V případě, že se technologie v praxi osvědčí po technické i ekonomické stránce, rádi ji 
městu nabídneme k dalšímu používání,” upřesnil Martin Vejsada ze společnosti Maverix 
Innovation, která získala výhradní obchodní zastoupení pro mikrovlnnou technologii Futtec. 
 

Termín prezentace a kontakt 
Zájemci z řad veřejnosti se mohou na testování technologie přijít podívat ve čtvrtek 27. 
června 2019 dopoledne. Testování proběhne v Kopřivnici na ul. Štefánikova mezi 
supermarketem Kaufland a Minipivovarem Polivar. Samotná prezentace proběhne od 8:30 
hodin v prostorách Polivaru. Svou účast prosím potvrďte na info@vymoly.cz nebo na tel. č. 
703 39 27 37.  

O městě Kopřivnice 
Město Kopřivnice je město s přibližně 22 tisíci obyvatel ležící v Moravskoslezském kraji v tzv. 
Lašské bráně Beskyd. Známé je zejména pro svou automobilovou historii. Město v současné 
době stojí před rozsáhlou revitalizací svého centra (www.koprstavi.cz), stavbou nového 
muzea a dalšími velkými investičními projekty. Také z tohoto důvodu otevírá prostor 
příchodu zajímavých inovativních projektů. Více na www.koprivnice.cz. 
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O společnosti Slumeko 
Společnost SLUMEKO byla založena Městem Kopřivnice jako obchodní společnost. Provádí 
údržbu a opravy místních komunikací, včetně dopravního značení, kanalizace, péče o 
veřejné osvětlení a městský mobiliář. Zajišťuje mimo jiné také péči o veřejnou zeleň, svoz, 
separování a likvidaci odpadů a další služby pro město i místní firmy a obyvatele. Působí na 
území města Kopřivnice, místních částí i okolních obcí. Více na www.slumeko.cz.  

O projektu Výmoly.cz 
Projekt Výmoly.cz pomáhá již od roku 2010 monitorovat aktuální stav silnic. Podporuje 
komunikaci mezi řidiči a silničáři. Výsledkem je spolupráce, která pomáhá situaci měnit. Díky 
projektu vzniká zajímavý informační a fotografický časosběr, který unikátním způsobem 
ukazuje na historii jednotlivých výtluků a jejich oprav. Projekt získal prestižní ocenění v 
České republice i ve světě. Více na www.vymoly.cz. 

O technologii Futtec  
Společnost Futtec vyvinula unikátní systém a zařízení na opravy výtluků na silnicích. 
Technologie vznikla ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR. Je 
určena k trvalým opravám výtluků a poruch asfaltových povrchů na pozemních 
komunikacích, cyklostezkách a dalších asfaltových plochách. Funguje na principu ohřevu 
asfaltových směsí pomocí mikrovlnné technologie, která zajišťuje hloubkový ohřev 
opravovaného místa bez degradace směsi, což zaručuje vysokou pevnost a životnost 
opraveného místa. Technologie může být používána celoročně. jako jedna z mála českých 
společností se společnost stala úspěšným žadatelem v rámci dotačního titulu EU HORIZON 
2020 SME Instrument ve fázi 1 a v rámci fáze 2 získala pečeť kvality SEAL OF 
EXCELLENCE.  


