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Hlavní cíle projektu
•  dlouhodobé a krátkodobé odborné stáže studentů Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické u partnerů projektu
•  propojení vědecko-výzkumné aktivity Univerzity Pardubice a průmyslových partnerů
•  zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce (odborné praxe, kurzy)
•  zvýšení odborné kvalifikace vysokoškolských zaměstnanců a garantů z praxe
•  vznik interaktivního komunikačního portálu www.ceskachemie.cz
•  rozvoj spolupráce mezi studenty, akademickými, výzkumnými a vývojovými pracovníky v daném oboru 
•  vytvoření Centra profesních kontaktů
•  workshopy, semináře, konference zviditelňující výzkum i praxi chemického průmyslu

SyntHeSia, a.s.
společnost exportující větší část produkce, 90letá tradice v oblasti chemických výrobků
1600 zaměstnanců pracuje ve 4 základních segmentech (Pigmenty a barviva, Organika, Nitroceluóza, Energetika)
držitel světově uznávaných standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

PReCHeZa, a.s.
téměř 120letá tradice výroby anorganických chemických produktů, 45 let výroby anorganických pigmentů
přibližně se 600 zaměstnanci je firma největším výrobcem anorganických pigmentů (titanová běloba, železité 
pigmenty) v ČR držitel mezinárodních standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

VÚOS, a.s.
společnost vyvíjející aktivity zvláště v oblasti vývoje a výroby chemických specialit, 70letá tradice
celkem 280 zaměstnanců je dále připraveno řešit problematiku dle legislativy REACH a provádět toxikologická 
testování akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a ISO EN 45011, certifikace ISO 9001

DeZa, a.s.
společnost je světově významným podnikem v oboru zpracování černouhelného dehtu a benzolu, 120letá 
tradice produkty vznikající při koksování černého uhlí jsou zpracovávány na základní aromatické chemikálie 
(benzen, naftalen, fenoly, změkčovadla) přibližně 1000 zaměstnanců pracuje ve firmě certifikované dle ISO 
9001 a usilující o ISO 14001 a ISO 16001

LOVOCHemie, a.s.
největší výrobce hnojiv v ČR s již téměř 110letou tradicí
650 zaměstnanců vyrábí dusíkatá i vícesložková hnojiva v tuhé i kapalné formě
držitel světových standardů ISO 9001 a ISO 14001

ČtCaP, a.s.
hlavní činností je výzkum a vývoj v oblasti anorganických pigmentů a jejich aplikací
24 zaměstnanců se věnuje především problematice titanové běloby, železitých pigmentů a nanomateriálů
úzká spolupráce s akademickými výzkumnými pracovišti v tuzemsku i zahraničí

FatRa, a.s.
exportně zaměřený výrobce s téměř 80letou tradicí v oblasti zpracování plastů
s cca 1000 zaměstnanci se řadí mezi největší zpracovatele plastů (PVC, PE, PP, PET) ve střední Evropě
pracovní procesy a vztah k životnímu prostředí se řídí standardy ISO 9001 a ISO 14001

PReOL, a.s.
centrum pro vývoj a výrobu biopaliv, od roku 2009 největší výrobce MEŘO v ČR 
řepkové semeno se zpracovává na potravinářský rostlinný olej, MEŘO, řepkový šrot a glycerin
v současné době 118 zaměstnanců, mimo jiné certifikát ISO 9001 a GMP+B2

eiRLZ, občanské sdružení
rozvoj terciálního vzdělávání a vědecké a výzkumné činnosti s důrazem na podporu spolupráce mezi institucemi 
terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

www.uni-pardubice.cz

• připravujeme odborníky pro úspěšnou kariéru v široké škále profesí
• rozvíjíme šedesátiletou tradici vysokoškolského vzdělávání ve městě
• jsme jedinou univerzitou v Pardubickém kraji
• trvale přispíváme k rozvoji vzdělanosti a vědeckého poznání 
• nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy ve sto třiceti oborech
• pěstujeme univerzální šíři vědních disciplín – přírodní, technické, společenské, zdravotnické i umělecké 
• vytváříme mezinárodní tvůrčí prostředí – jsme aktivní součástí evropského vysokoškolského vzdělávacího a výzkumného prostoru 

Univerzita Pardubice

Více informací o projektu a kontakty naleznete na projektových stránkách http://projekty.upce.cz/parprochem/


