
 

 

     
DRONET

vědecko technický park 
zaměřený na bezpilotní letecký 

průmysl - DRONY

PLZEŇ

• je jedno z nejlepších měst k životu 
v České republice 

• intenzivně se věnuje kvalitě vzdělávání,  
a to od mateřských škol po univerzitní 
prostředí 

• vytváří podmínky pro vnik i příchod firem  
• z oblasti znalostní ekonomiky 

• chce být městem výzkumu, vývoje, inovací 

Správa Informačních 
Technologií města Plzně 

realizátor projektu 
DRONET

Dominikánská 4

301 00 Plzeň


Telefon: 378 035 101

Mail: info@sitmp.cz 

Web: www.dronet.cz 
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 Klíčové výhody, které 
DRONET nabízí:


• Nově zrekonstruované brownfieldové 
kanceláře 

• Prototypová a malosériová výroba 

• Testovací letecká plocha 

• Napojení na drony SITMP (zkušenosti, 
povolení k provádění leteckých prací, letový 
park, piloti) www.dronysitmp.cz  

• Provázanost s vědeckou kapacitou a 
zázemím Západočeské univerzity v Plzni 

• Certifikátový vzdělávací program na výuku 
bezpilotního letectví (spuštěn v 
akademickém roce 2017/2018) drony.zcu.cz

Drony SITMP, studenti, 
podpora podnikání

K dispozici jsou naši piloti, naše zkušenosti,  
naše stroje pro vývoj Vašich aplikací,  
pro testování navržených scénářů, atd.


Propojíme Vás se studenty technických 
středních škol a technických fakult ZČU.


Pořádáme studentské soutěže, do kterých 
můžete zapojovat svá témata a provázat se 
tak se studenty.


Město Plzeň podporuje inovativní, 
technologické firmy formou grantů a služeb.


Prototypová a malosériová 
výroba

V rámci areálu je Vám k dispozici výrobní hala 
vybavená 5 osým obráběcím centrem HAAS, 3 
osým obráběcím portálem, technologií 
hliníkového svařování, dalším strojním vybavením 
a samozřejmě kompetentními zaměstnanci 
schopnými pružně reagovat na Vaše požadavky.


Disponujeme speciálními 3D tiskárnami, které 
můžete využívat.


Odborná pracoviště Západočeské univerzity v 
Plzni jsou připravena na spolupráci s firmami 
působícími v centru DRONET.


  
• Vazba na studenty technických středních 
škol  
a technických fakult Západočeské univerzity. 

• Pořádáme největší festival dronů v ČR, který 
je zařazen mezi TOP akce svého druhu na 
světě www.dronfest.cz 

• Plzeň investuje do vzdělávacího systému, 
který produkuje technicky erudované 
odborníky smartedu.plzen.eu 


• Jsme členy Aliance pro bezpilotní letecký 
průmysl a České asociciace profesionálních 
provozovatelů bezpilotních letadel.

Plzeň chce být městem inovací, kybernetiky, 
vědy a výzkumu. Proto podporuje vznik  
 i příchod společností z těchto oblastí. 


DRONET je centrem, kde se potkávají 
jednotlivci a firmy podnikající v bezpilotním 
leteckém průmyslu. 


Je centrem, kde vznikají nové firmy  
ze studentských nápadů, prací a soutěží. 


Je místem, kde se mísí principy HUBu, 
coworkingu. Místem, kde jsou zkušenosti, 
nápady, chuť i odvaha. 


Místem, kde Vám město Plzeň pomáhá.
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