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1. Ochrana duševního vlastnictví 

• Přihláška vynálezu  

      Epoxidová pryskyřice plněná organicko-anorganickým plnivem  

      přírodního původu a způsob její přípravy  

      byla podána dne 02. 09. 2014 pod zn. spisu PV 2014 - 595. 

 

• Přihláška užitného vzoru  

• Epoxidová pryskyřice plněná organicko-anorganickým plnivem 

přírodního původu 

      byla podána dne 09. 09. 2014 pod zn. spisu PUV 2014 - 29950, 

      uplatněná priorita ze dne 02. 09. 2014  

      Užitný vzor byl zapsán 18. 11. 2014, zápis byl zveřejněn 26. 11. 2014.  
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2. Prezentace odborné veřejnosti 

• NANOCON 2014  

      5. – 7. listopadu 2014,  Brno 

 

• Kroisová, D., Adach, K., Fijalkowski, M. 

      Natural Organic - Inorganic Material      

      Utilized as a Filler in Polymer Systems. 

      In: NANOCON Conference Proceedings,  

      5th – 7th 2014, Brno, Czech Republic,  

      Tanger Ltd. ISBN 978-80-87294-55-0. 

 

• Článek ve sborníku konference, prezentace 

formou posteru. 



                                                                   Inovativní výrobky a environmentální technologie         CZ.1.05/3.1.00/14.0306 

3. Materiálové listy 

• Materiálový list byl vytvořen po podání 
přihlášky patentu a užitného vzoru. 

 

• Jedná se o základní seznámení s 
charakteristikou původní pryskyřice, 
vlivem plniva a parametry výsledného 
produktu. 

 

• Materiály byly prezentovány v průběhu 
konference NANOCON 2014 .  

 

• Jsou vhodným informativním materiálem, 
se kterým jsou seznamovány firmy, které 
byly vybrány jako potenciální partneři pro 
komercializaci produktu. 
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4. Akviziční vzorky 

• Vzorky jsou dodávány spolu s 
materiálovými listy. 

 

• Zájemci o technologii, produkt či 
případnou spolupráci získají vizuální 
představu o pryskyřici bez plniva, 
pryskyřici s plnivem a o vzorku použitého 
plniva uváděné charakteristiky. 

 

• Charakteristika vzorku s plnivem je 
uvedena v materiálovém listu. 
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5. Průzkum trhu 

• Na základě provedeného průzkumu trhu bylo vybráno 40 potenciálních 
firem, pro které by mohla být zajímavá technologie či výsledný produkt.  

 

• Vybrané firmy jsou postupně oslovovány a seznamovány s technologií a 
produktem.  

 

• Mimo provedený průzkum trhu byly kontaktovány další,  zejména 
zahraniční společnosti, které by mohly projevit  potenciální  zájem o 
technologii či produkt. 
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6. Jednání s firmami 

• Potvrzený zájem o seznámení se s technologií či produktem dosud projevily níže 
uvedené firmy: 

 

• České firmy: 

• Sika CZ, s.r.o. 

• Český metrologický institut 

 

• Zahraniční firmy: 

• Mekong Harvest, Ltd., Vietnam – Ho Či Min City 

• PROTEKT  Grzegorz Laszkiewicz, Poland 

• Olympia Yacht, Poland 

• BORA YACHT Sp. z.o.o. 

 

• Firmy, se kterými jsou realizovány první zkoušky použití materiálu: 

• SVÚM a.s. 
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7. Návrh komercializace 

• Na základě stávajícího zájmu o technologii či produkt existují následující  
cesty komercializace: 

 

• Vlastní příprava/výroba  plniva, které bude připravováno/vyráběno na 
TUL s garancí velikosti částic a složení a které bude dodáváno do 
společností využívajících vlastností,  které v kombinaci s uvedenou 
epoxidovou pryskyřicí poskytuje. 

 

• Prodej licence společnostem, které budou mít po odzkoušení produktu v 
reálném prostředí zájem o jeho využívání. 
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Zdroj suroviny 

• Objem kontejneru:                        67,6 m3 

• Cena dopravy do ČR:                    180 tis 

• Cena suroviny:                               100 Kč/t 

• Doprava celých slupek:                 8,45 t 

• Doprava celých - vakuový bag:    16,9 t 

• Doprava mletých slupek:             33,8 t 

 

 

10g – 80 ml 10g – 20 ml 315 Kč/1kg 

I. ASIE 

II. EVROPA (Polsko Rol-Ryż Sp.z.o.o, Itálie, Francie) 

Cena plniva –  
namletých rýžových slupek 

 na 1kg pryskyřice 
0,12 Kč 
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8. Závěr 

• Na základě rozsáhlých experimentů, 
které byly provedeny před zahájením 
projektu i v rámci technologie 
ověřování bylo dosaženo řady dalších 
velmi zajímavých výsledků. 

 

• Výsledky těchto experimentů vedou k 
technologii zpracování rýžových 
slupek jako zemědělského odpadu s 
cílem využít jej jako surovinového 
zdroje pro získávání nanočástic 
biomorfního oxidu křemičitého.  


