
Tisková zpráva 

Vůz české výroby pro tělesně postižené jezdí i po francouzských a italských 

silnicích 

Zlepšit jeho výrobu pomohly firmě Elbee Mobility ze Šumperska evropské dotace 

Praha, 28. únor 2018: Do nových výrobních technologií, které zjednoduší a urychlí výrobu celosvětově 

unikátního vozidla pro tělesně postižené, investovala česká společnost Elbee Mobility z Moravičan v 

Olomouckém kraji 6 milionů korun. S téměř polovinou nákladů, 2,7 miliony korun, jí pomohla dotace 

z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Díky tomu může firma zvýšit 

jeho výrobu, a tak uspokojit více zákazníků. Nejen ve Francii a Itálii, kam už také speciál nazývaný Elbee 

dodala. 

Elbee je z velké většiny vyráběné na míru. Specifické je zejména předním nájezdem invalidního vozíku, 

který usnadňuje parkování a výjezd s vozíkem tam, kam řidič vidí. Z toho vyplývá náročnost jeho 

výroby. Díky evropské dotaci mohla firma Elbee Mobility pořídit sloupcový otočný jeřáb, vertikální 

obráběcí centrum, soubor měřidel a sadu svařovacích přípravků. Jedná se o technologie, které další 

výrobu značně usnadní a zrychlí. 

„Po Elbee je celosvětová poptávka. Aktuálně se pohybujeme v řádově desítkách vyrobených kusů. 

Prodeje v dalších zemích světa, za pomoci tamějších partnerů, v této době teprve rozbíháme. Elbee má 

potenciál stát se standardem v mobilitě tělesně postižených. Do budoucna přemýšlíme i o elektrické 

verzi vozidla,“ říká Ladislav Brázdil mladší, jednatel společnosti Elbee Mobility.  

Dotaci na nákup nových výrobních technologií společnost Elbee Mobility získala z Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020, konkrétně programu 

Technologie. O ten české firmy v loňském roce projevily nebývalý zájem. „Přihlásilo se nám přes tisíc 

žádostí s projekty za více než 5,8 miliardy korun. Původně program počítal s limitem 1,5 miliardy korun, 

díky velkému zájmu byl ale zdvojnásoben na 3 miliardy,“ vysvětluje Lukáš Vymětal, generální ředitel 

Agentury pro podnikání a inovace, která operační program administruje a podnikatelům s procesem 

žádosti o dotace pomáhá.  

Firma Elbee Mobility je malou strojírenskou společností sídlící v obci Moravičany na Šumpersku. 

Specializuje se na náhradní technologie lisování plechů, pálení laserem a ohraňování. Vozidlo Elbee pro 

tělesně postižené osoby odkázané na invalidní vozík firma vyvíjí, vyrábí, prodává a servisuje od roku 

2016. 

Více informací o možnostech podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020 najdete na www.agentura-api.org. 
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