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O nás 
• Společnost Applycon s.r.o. byla založena v roce 

2005 jako vývojová a výrobní společnost 

• Orientace na aplikovaný vývoj a jeho 
přenášení do výroby při využívání moderních 
návrhových systémů, materiálů a výrobních 
procesů 

• Administrativní a výrobní plocha cca 1.500 m2 

• 85 zaměstnanců (2017) 

• Exportní aktivity (cca 75%obratu): Německo, 
Rakousko, Švýcarsko, Belgie, Holandsko, 
Francie 
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Zkušenosti 
• Konektorové technologie a 

kabelová konfekce 
• Procesy zpracování plastů 

(vysokotlakové vstřikování a 
nízkotlaté zalévání plasty) 

• Konstrukce a výroba nástrojů na 
vstřikování plastů 

• Návrhy elektronických systémů  
• Mechanický design budoucích 

výrobků 
• Nositelná elektronika a 

inteligentní textilie 
• Textilní integrace 
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Vývojové úkoly a kooperace s 
univerzitami 

• Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci 

• Elektrotechnická fakulta, ZČU Plzeň 

• Spolupráce s dalšími univerzitami a výzkumnými organizacemi v ČR a v zahraničí 
(Německo, Belgie, Francie) 

• Hlavní zaměření těchto aktivit: inteligentní textilie a „nositelná“ řešení, senzorová 
technika, energy harvesting systémy, textilní integrace a technická podpora pro 
textilní výrobce 
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Nositelná elektronika a inteligentní textilie 

• 13 let know-how 

• Vývoj, výroba a prodej 
komplexních řešení integrací 
elektronických bloků a systémů 
do textilních výrobků 

• Komunikační systémy 

• Systémy vyhřívání 

• Světelné systémy 

• Solární technologie 

• Monitorovací a senzorové 
systémy 
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První sériově vyráběná komunikační bunda 

• Na světě první sériově vyráběná 
komunikační bunda  

 
• Zákazník - O’Neill (HUB Jacket) 

 
• Kooperace s firmou Infineon 

Technologies z Mnichova 
 
• Zimní sezona 2004/2005 

 
• První setkání se s tištěnou 

elektronikou 
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Signalizační bunda pro cyklisty 

 

 

Kooperace s FT TUL v Liberci  
a firmou KALAS Sportswear 
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Vyhřívaný systém a světelný systém 
 

 

Vyhřívaná rukavice s teplotním 
senzorem 

Světelný výstražný systém 
pro profesní bundu 
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Kombinace vyhřívaného a světelného 
systému   

 

Zimní pracovní bunda  
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Vyhřívaný systém pro ponožky a boty 

Zimní bunda, ponožky a boty pro extrémní sporty 
Radek Jaroš – český horolezec na K2   
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Systém vyhřívání pro lavice do kostelů 

 

 

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha 

Energeticky úsporný systém vyhřívání pro sedáky, textilní aplikace 
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Světelná bunda se solárními články 

Ukázka energy-harvesting systému integrovaného do oděvu 
        Jeden z příkladů výsledků projektu SuBaTex  
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Energeticky úsporný světelný systém 
• Stranově vyzařující světlovodná vlákna opletená textilní paspulí 

• Typické využití: veřejné budovy, hotely, nemocnice, interiérové prvky, stany,… 

Hotel Gondola a minipivovar Purkmistr, Plzeň 
                             Jeden z výstupů projektu LIOS 
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Světelná bunda pro bezpečnostní složky 
• Stranově vyzařující světelné vlákno, energeticky úsporný systém aktivního 

osvětlení 

• Typické využití: vesty, bundy, batohy, tašky,… 
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Konektorová technika a kabelová 
konfekce 

• 20-leté know-how technického personálu v 
oboru konektorové technologie, speciální 
kabelové konfekce a obecně propojovacích 
technik 

• Vlastní systém vyvinutých konektorů pro textilní 
integrace 
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Mechatronika a komplexní inženýring 

• Modelování ve 3D grafickém systému 
SolidWorks® 

• Design high-tech produktů 

• Mechanický a elektronický design 

 

• prototypování – využívané technologie: 

• 3D tisk 

• Sinterink 

• Stereolitografie 

• Odlévání do silikonových forem 

• CNC frézování 
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Chytrý oděv pro hasiče - 2014…2017 
• Od nápadu k realizaci 
• Excelentní spolupráce s FEL ZČU Plzeň a dalšími 

technologickými firmami (Elitronic, Holík International, 
Vochoc, DUNE) 

• Vítězství v evropském „předkomerčním“ tendru 
Smart@Fire, dokončení 2016 

• Výsledek: „Jeden z nejlepších produktů ve své 
kategorii na světě.“ 
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Tištěná elektronika 

• Specifické požadavky pro nasazení v textilním a oděvním průmyslu: 
• Zatím neexistují standardy: práce v EU na tvorbě norem, národní programy 

• Výrobky se posuzují v oblasti textilních standardů a pak rovněž dle použitých 
technologií v oblasti elektronických zařízení 

 

• Specifické požadavky: plně integrovaný nebo vyjímatelný systém, 
střihy/konfekční velikosti-propojovací systém jednotlivých bloků, pratelnost, 
možnost odstřeďování, sušení, chem. čištění, vysoké mechanické odolnosti, 
flexibilita systému (oděvy vs. jiné textilie), prodyšnost, celkový komfort při 
nošení, technologické kroky a postupy v textilní výrobě-důraz na cenu za 
systém, životnost systému – garance pro finální výrobky, údržba, akceptace 
technologií trhem a vlastními  uživateli, legislativní rámec,…atp. 
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Tištěná elektronika 

• Příklady vývojových a výrobních aktivit: 

• Natištěné rezistivní vrstvy na vodivých drahách na tkanině (patent 
BASF) 

 



Wearable Electronics and Smart Textiles    | 

Tištěná elektronika 

• Příklady vývojových a výrobních aktivit: vyhřívané sedadlo 
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Tištěná elektronika 

• EU projekt ApplyHEATex (H2020) : 

• Projekt zatím nerealizován, připravuje se  

   jeho opakované podání 

• Seal of Excellence 

 

CNT-based conductive ink 

for printed electronics on 

textiles 

CNT-based heatable 
textiles 

Current generation conductive 
pads connectors & collecting 

electrodes 
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Tištěná elektronika - propojování 
A/ Vodiče 

1. Klasické vodiče 

2. Speciální vodiče 
1. Vodiče s textilním opředením (pevné a flexibilní) 
2. Vodiče našité 
3. Vodiče vetkané jako součást textilní struktury 
4. Textilní vlákna s vodivou (funkční) povrchovou úpravou 

3. Vodivé dráhy natištěné 

B/ Konektory 

1. Klasické konektory 

2. Klasické (komerční) konektory s úpravami pro textilní nasazení 

3. Speciální konektory vyvinuté pro textilní aplikace 

4. Trvalá (pevná) propojení 
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Děkuji za pozornost 

 
 
 Ing. Milan Baxa 
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APPLYCON s.r.o. 
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