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Důvody k investování
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	 Podmínky pro investory
 - zkušenosti se zahraničními 

investicemi 
 -  podpora investorů 
 -  kvalitní průmyslová základna 
 - kvalitní pracovní síla 
  - držitel prestižní licence World 

Trade Center Pilsen

	 Poloha
 - strategická poloha na dálnici 

D5 spojující Prahu s Německem 
a západní Evropou 

 - blízkost mezinárodního letiště 
v Praze

	 Doprava
 - dobré dopravní napojení 
 - uzel silniční a železniční dopravy

	 Podmínky pro život
 - kvalitní podmínky pro bydlení 
 -  kvalitní zdravotní a sociální péče 
 -  spektrum kulturního 

a sportovního vyžití odpovídající 
významnému regionálnímu centru

	 Vzdělanost
 -   široká nabídka středního školství 

v oborech elektrotechnických, 
strojních, stavebních 
a dopravních 

 -  vysoké školy i střední školy 
s možností studovat zvolený obor 
v anglickém jazyce 

 -  Západočeská univerzita 
v Plzni s 9 fakultami (strojní, 
elektrotechnickou, aplikovaných 
věd, ekonomickou, filozofickou, 
právnickou, pedagogickou,  
zdravotnických studií, designu 
a umění) 

 -  Lékařská fakulta v Plzni 
Univerzity Karlovy v Praze 
s obory všeobecné lékařství, 
stomatologie a s rozvinutým 
výzkumným programem

Pilsen startups reap success 
and target foreign markets

The country’s startup incubators aren’t only in 
Prague and Brno. The West Bohemian capital is 
also generating interesting ideas and projects 
that have potential for internationalisation.  
An excellent example of this can be seen in 
two Pilsen-based startups: Six Guys Labs and 
LC Tools.

Robert Hašek and Jana Rosenfelderová’s startup 
Six Guys Labs and its product Actijoy is focused on 
healthy lifestyles for our canine friends. The system 
comprises three smart devices: a fitness tracker, a set 
of smart WiFi bowls for monitoring food and water 
intake, and an app that brings together the data 
obtained from the devices. The product is primarily 
targeted at the U.S. market, where it is already 
reaping success. At the EU Startups Conference 2017, 
it was among the top 15 startups in Europe. Its latest 
success is the acquisition of an approximately CZK 30 
million investment from entrepreneur Pavel Bouška. 
The company got important international contacts 
through CzechInvest’s CzechDemo programme.

Another example is LC Tools, established by Jiří 
Štrunc in 2013. The company’s start goes back to his 
daughter Lucie’s passion for modelling with colourful 
polymer clay. He was so fascinated with the creative 
technique, he decided to design and improve tools 
used for working with the material. After finishing 
development, the company started to produce original 
art tools for working with polymer clay under the Lucy 
Clay brand. Due to their reliable structural design and 
attractive appearance, they became popular not only 
in Europe, but also in North America and Australia. 
To successfully launch the product, the company used 
the services of the BIC Plzeň incubator, programmes 
offered by CzechInvest and CzechTrade, and the 
support of the City of Pilsen and Pilsen Region. 

Start-upy z Plzně sklízí 
úspěchy a cílí do zahraničí

Líhní start-upů v České republice nejsou pouze 
Praha a Brno. Zajímavé nápady a projekty s po-
tenciálem internacionalizace generuje i zápa-
dočeská metropole. Skvělým příkladem tomu 
jsou dva plzeňské start-upy – Six Guys Labs  
a LC Tools.

Start-up Six Guys Labs Roberta Haška a Jany Rosen-
felderové se s produktem Actijoy zaměřuje na zdravý 
životní styl psích mazlíčků. Systém se skládá ze tří 
chytrých zařízení – fitness trackeru, sady chytrých wi-
-fi misek pro monitoring příjmu potravy a vody a apli-
kace, která propojuje data získaná z předchozích dvou 
zařízení. Produkt cílí především na americký trh, kde 
již sklízí úspěchy. Na EU-Startups Conference 2017 
byl mezi 15 TOP start-upy v Evropě. Posledním úspě-
chem je zisk investice ve výši zhruba 30 mil. Kč od  
podnikatele Pavla Boušky. Důležité zahraniční kontak-
ty získala firma prostřednictvím programu CzechDemo 
agentury CzechInvest.

Dalším příkladem je společnost LC Tools, kterou  
v roce 2013 založil Jiří Štrunc. Na začátku bylo nad-
šení jeho dcery Lucie pro modelování z barevných 
polymerových hmot. Popularita této kreativní techniky 
ho zaujala natolik, že se rozhodl navrhnout či zdokona-
lit pomůcky pro práci s hmotou. Po dokončení vývoje 
začala společnost vyrábět pod značkou LUCY CLAY 
originální nástroje pro tvorbu z polymerových hmot, 
které získaly díky spolehlivému konstrukčnímu řeše-
ní i atraktivnímu designu oblibu nejen v Evropě, ale 
i v USA, Kanadě či Austrálii. K úspěšnému rozjezdu 
využila firma služby inkubátoru BIC Plzeň, programy 
agentur CzechInvest a CzechTrade i podporu města 
Plzně a Plzeňského kraje. 
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http://sixguyslabs.com
https://www.czechinvest.org/en
http://www.czechdemo.cz
http://www.lucyclaytools.com
https://www.lucystruncova.com/story
http://en.bic.cz
https://www.czechinvest.org/en
https://www.czechtrade.cz
http://www.pilsen.eu/citizen/
http://en.plzensky-kraj.cz/en
http://sixguyslabs.com
http://www.czechdemo.cz
https://www.czechinvest.org/cz
http://www.lucyclaytools.com
https://www.lucystruncova.com/story
http://www.bic.cz
https://www.czechinvest.org/cz
https://www.czechtrade.cz
https://www.plzen.eu/obcan/
https://www.plzen.eu/obcan/
http://www.plzensky-kraj.cz/cs

