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Společnost OZONTECH 
 
Jsme výrobně obchodní společnost, která vyvíjí, vyrábí a dodává technologie pro 
úpravu vody a vzduchu ozonem.  
Jsme ryze českým subjektem a působíme na domácím trhu již od roku 1998 (na 
živnostenské listy, OZONTECH, s. r. o. jako takový je založen v roce 2002). 
Naše systémy se vyskytují v mnoha aquaparcích, veřejných  
a privátních bazénech, univerzitách, státních výzkumných ústavech, odchovnách 
ryb, hotelech, restauracích, nákupních centrech, potravinářských a skladovacích 
společnostech, ZOO, autosalonech... 
 
Na úpravách vod dlouhodobě spolupracujeme s Univerzitou Pardubice, VŠB – 
Technickou univerzitou Ostrava, Mendelovoua univerzitou v Brně, Jihočeskou 
univerzitou v Českých Budějovicích, Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. 
i., Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy s.r.o., 
Ovocnářskou Unií České Republiky, Zelinářskou unií Čech a Moravy, ZOO Zlín, 
ZOO Praha, ZOO Jihlava a další… 

 
Referenční list 
 
Výroba a úprava pitný vod 
 
Zastupitelský úřad České republiky Peking Čína : úprava pitné a bazénové vody 
Zastupitelský úřad České republiky Bejrút Libanon : úprava pitné vody 
Aquapark Uherské Hradiště odstranění železa a manganu z pitné vody - vrt 
aquapark Rakovník odstranění železa a manganu z pitné vody – vrt  
Aqualand Moravia Pasohlávky úpravna pitné vody 2x voda z jezera 
Iwet:  generátory ozonu pro kontejnerové úpravny pitných vod 
Antares: generátory ozonu pro kontejnerové úpravny pitných vod 
DRINK2GO S. R. O.: úprava a dezinfekce vody stáčírna vína a piva 
Pí AQUATREND, s. r. o., úprava Pí vody + dezinfekce stáčecí linky 
UNIMARCO dodavatel zemědělské techniky: úprava a dezinfekce vody stáčírna vína 
Chateau Grand Bari vinařství Košice: dezinfekce vody, dezinfekce lahví na víno 
BBIG, stáčírna minerální vody Rohatec: dezinfekce vody, dezinfekce lahví 
Lahvujeme s. r. o. pojízdná lahvovací linka na víno, úprava vody 
Zlomek Lipera vinařské potřeby: pojízdná lahvovací linka na víno, úprava vody 
Pribina s. r. o. Přibyslav úprava vody, potravinářský provoz, odstranění manganu 
HKS sirup: výroba sirupů, úprava vody pro dezinfekci tanků 
ISOLINE výroba nápojů: úprava vody a vzduchu 
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Starý Smokovec: výroba minerálních nápojů, dezinfekce lahví, odstranění železa z vody 
Fromin stáčírna pitné vody : úprava vody 
Úpravna Pí vody Uherské Hradiště 
Jelení Pramen stáčírna pitné vody : úprava vody 
Interfood výroba nápojů : dezinfekce lahví a vršků ozonizovanou kapalinou. 
IRMANN CS: úprava vzduchu 
Zdravá výživa KRAJINKA Uherské Hradiště výroba Pí vody: úprava vody 
CAFE WATER SERVICE: stáčírna pitné vody: úprava vody 
Čistírna odpadních vod ZDV : čištění OV 
Barabáš průmyslový areál  Zlín: úpravna pitné vody 

 
Univerzity 
Masarykova univerzita Brno: úprava a dezinfekce vzduchu 
ČVÚT Praha technická menza: úprava a dezinfekce vzduchu 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Mendelova univerzita v Brně 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Univezita Pardubice: úprava a dezinfekce vzduchu 
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. 
Ústav pro hydrodynamiku  AV ČR, v. v. i.: úprava vody 
Výzkumný botanický ústav AVČR : úprava vody, působení ozonu na biofloru, výzkum 
Výzkumný ústav potravinářský : úprava vody, výzkum 
Vývojové centrum léčiv : výzkum 
Ministerstvo obrany ČR : likvidace bojových plynů 
Ministerstvo vnitra ČR: úprava a dezinfekce vzduchu 
Aquatest  ozonizace vody i vzduchu 
 
AQUAPARKY  a bazény – ČR: Benešov, Hradec Králové, Hranice na Moravě, Uherský Brod, 
Uherské Hradiště, Olešná, Zlín, Zlín Jižní svahy, Luhačovice, Chomutov, Žatec, Pasohlávky 
Aqualand Moravia, Havířov, Frýdek Místek, Nové Město na Moravě, Rožnov pod Radhoštěm,  
Aquadrom Most, Brno Riviéra Starez, Vlčnov, Lipov, obec Rusava,  Krnov, Rakovník, Domažlice, 
Bojkovice,  Zubří, Louny, Šumperk, Bojkovice, AQUAPALACE Čestlice, Chomutov, Lázně 
Bohdaneč: úprava a dezinfekce vzduchu 
 
AQUAPARKY  a bazény – SR: Galanta, Turčianské Teplice, Oravice, Vrbov, Poprad, Kováčová, 
Palárikovo, Nimnica, Liptovský Mikuláš, Šamorín, Bojnice, Púchov, Dolný Kubín, Tvrdošín,  
 
 
 
CENTROPROJEKT GROUP a. s.: dodávky ozonizačních systémů pro úpravny vody, ozonizační 
systémy pro úpravu bazénových a pitných vod 
DISA s. r. o.: dodávky ozonizačního příslušenství, vnos ozonu do vody 
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Úprava bezénové vody  
Klub Cleo Nučice: úprava bazénové vody  
Vlnka dětské centrum: úprava bazénové vody 
Nekky Zlín dětské centrum: úprava bazénové vody 2x 
Club Vodních Dětí Jesenice u Prahy: úprava bazénový vody 2x 
Nemocnice Ostrava Fifejdy: úprava bazénové vody  
Hotel Panoráma Trenčianske Teplice: úprava bazénové vody 
Hotel Horal Velké Karlovice: úprava bazénové vody 3 systémy 
Hotel Lanterna Velké Karlovice: úprava vody 
Wellness Hotel pod Kyčmolem: úprava bazénové vody 
Wellness Hotel Ambra Luhačovice: úprava bazénové vody 
Golf Hotel Čeladná: úprava vody 
Hotel Praha Luhačovice: úprava bazénové vody, Rehabilitační zařízení Protivín : úprava vody 
Plovárna Žiar nad Hronom: úprava bazénové vody 
 
Zlín Film Festival mezinárodní filmový festival určený pro děti a mládež: úprava a dezinfekce 
vzduchu 
 
Zdravotnictví 
Nemocnice Hořovice: dezinfekce prostorů a pokojů ARO 
KIMBERLY-CLARK  Litovel: výroba dámských hygienických potřeb, úprava vzduchu 
MEDIEKOS LABOR Zlín+Otrokovice: úprava vzduchu v laboratořích a čekárnách 
MEDIN lékařské nástroje a implantáty: úprava vzduchu 
LDN Svitavy: úprava vzduchu na chodbách 
DORA GASTRO úprava vzduchu, nemocnice Bánská Bystica 
Nemocnice Ostrava Fifejdy úprava vody 
Nemocnice s poliklinikou Brezno: úprava vzduchu 
Regenerační zařízení Cordeus Praha : úprava vody 
EUROMED sh.p.k. Albánie: úprava a dezinfekce vzduchu v nemocnicích 
Stovky soukromých lékařů, zubařů, ordinací a klinik 
OKD, HBZS, a.s. dezinfekce vzduchu v zásahových vozidlech a ubytovacích pokojích báňských 
záchranářů 
 
Zoologické zahrady a zvířata  
ZOO Praha úprava vody pavilon hrochů 
ZOO Zlín úprava vody v expozici tučňáků 
ZOO Zlín úprava vzduchu pavilon tapírů 
ZOO Zlín úprava vody pavilon rejnoků 
ZOO Zlín úprava vzduchu pavilon nosorožců 
ZOO Jihlava úprava vody v expozici tučňáků 
Jet Animals s. r. o.: chov laboratorních myší, úprava vzduchu 
Farma Zhořec chov skotu: úprava vzduchu 
Samohýl group a. s.: distributor produktů pro veterináře a petshopy, majitel petshopové sítě 
Zvěrokruh: úprava a dezinfekce vzduchu 
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Fisch Farm Bohemia úprava vody při chovu ryb v RAS  32 systémů 
Jihočeská universita v Českých Budějovicích úprava vody při chovu ryb v RAS 
Tilapia s. r. o. úprava vody při chovu ryb v RAS 
Biofish kontejnerová úpravna vody pro chov ryb 
Pstruhařství Jizerské Hory 38 systémů, úprava vody při chovu ryb v RAS 
Prasečí farma: Makó, Maďarsko úprava vody z minerálního vrtu 
Rybí dům Karviná: úprava vzduchu 
Koi and Water : úprava vody velkokapacitní chovné stanice ryb 
Stračov chov ryb v RAS úprava vody 
Blatenská ryba s. r. o. chov ryb v RAS úprava vody 2 systémy 
Future Farming s.r.o. chov ryb v RAS úprava vody4 systémy 
 
Ovoce, zelenina a maso 
Bohemia Apple, družstvo: úprava a dezinfekce vzduchu 
Rodinný pivovar Bernard a. s.: úprava a dezinfekce vzduchu 
MORAVOSEED šlechtění: úprava a dezinfekce vody 
HANKA MOCHOV s. r. o.: úprava a dezinfekce vzduchu 
Savencia fromage & dairy sk a. s.: úprava vzduchu při zpracování mléka 3 systémy  
Mesaverde s. r. o.: výroba ovesných vloček, ozonizace výrobních prostor 
Kolowratovy sady: úprava vzduchu, prodloužení doby skladovatelnosti jablka 
Bramko Semice úprava vzduchu při skladování dýní Hokaidó 4 systémy 
Pomona Těšiče a. s.: úprava a dezinfekce vzduchu 
Berry servis, s.r.o.: úprava a dezinfekce vzduchu při skladování jahod 
VH Agroprodukt Piletice úprava vzduchu při skladování mrkve 
Old Herold Hefe Trenčín  výroba droždí ozonizace odpadního vzduchu 
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. úprava vody i vzduchu 
Obchodní centrum MAX Trenčín, úprava vzduchu v gastrozóně 
Řeznictví U Kusáků Ostrožská Nová Ves: úprava vzduchu 
Mlékárny: dezinfekce výrobních a skladovacích prostor 
Ovocnářské družstvo Brno Sady Starý Lískovec: úprava vzduchu prosloužení doby 
skladovatelnosti jablka 
Agrokomplex Ohře Mlékojedy úprava vzduchu 
Sady Bílé Podolí úprava vzduchu 
Sady Bílé Podolí úprava vody, ozonizace vodní cesty jablka 
Sady Svinčany úprava vzduchu 
Sady Soběnice úprava vzduchu 
UNIKOM Kutná Hora: úprava vzduchu 
ÚSOVSKO: úprava vzduchu 
Skladování ovoce: ELKAP s. r. o. Praha 
Sady Vilémov: skladování ovoce, úprava vzduchu a vody 
Skladování ovoce a zeleniny Maďarsko: úprava vzduchu 
Maďarsko soukromá farma skladování dýní: úprava vzduchu 
Maďarsko Suga Food výroba uzenin: úprava vzduchu 
Ing. Jiří Kartes soukromý zemědělec: úprava vzduchu 
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Ing. Josef Košťál-ovocnářská farma Těchlovice: úprava vzduchu 
Antonín Zelík-Perla výroba cukrovinek Staré Město: úprava vzduchu 
Sanační společnosti: tvrdá dezinfekce a odstranění zápachů po požárech a povodních 
 
Ostatní 
Slovácké vodovody a kanalizace a. s.: úprava a dezinfekce vzduchu 
VEolia Energie ČR a. s.: úprava a dezinfekce vzduchu 3 systémy 
Česká zbrojovka a. s.: úprava a dezinfekce vzduchu ve výrobním závodě 
Ray Service, a. s. český výrobce kabelových svazků dezinfekce vzduchu ve výrobním závodě 
Y Soft Corporation, a. s. dezinfekce vzduchu 
Slovalco: výrobce hliníku, dezinfekce vzduchu ve výrobě 
KRALUPOL a. s.: úprava a dezinfekce vzduchu 
SPAHOUSE švédské vířivky: úprava a dezinfekce vody, volitelné příslušenství 
DIAMANT UNIPOOL vířivky Wellis: úprava a dezinfekce vody, volitelné příslušenství 
POLYSYSTEM, spol s r. o.: české vířivky: úprava a dezinfekce vody, volitelné příslušenství 
VAJDA GROUP s. r. o. .: vířivky: úprava a dezinfekce vody, volitelné příslušenství 
Fantasy club Praha: úprava a dezinfekce vody 
Obec Rusava nerezové brouzdaliště 
Dopravní podnik města Ústí nad Labem: úprava a dezinfekce vzduchu, autobusy a trolejbusy 
Ronal Pardubice: výroba litých disků, úprava vody 
Ronal Jičín: výroba litých disků, úprava vody 
Ronal Pardubice: úprava a dezinfekce  DEMI vody 
Fortex Anglie: úprava vody  
Begra SK, fontány a jezírka, úprava vody 3 systémy 
Koupací jezírka, potlačení růstu řas 
Vodní království Barták Praha: ozonizace jezírek okrasných i koupacích 
Tescoma Púchov: úprava vody 
Samsung Korea výroba dotykových displejů: systém ozonizace vody 
Vodní prvek Bratislava úprava vody  
ASSA SK: klimatizace a rekuperace úprava vzduchu 
Belix sanace po požárech: úprava vzduchu 
JM Klima: dezinfekce vzduchotechnických rozvodů 2 systémy ozonizace 
Letiště Bratislava úprava vzduchu 2 systémy ozonizace 
Nadační fond Pavla Novotného: dezinfekce vzduchu 
Nadační fond Ivany Zemanové: dezinfekce vzduchu 
CENTRUM HÁJEK z.ú. Dětský stacionář a centrum intenzivní léčebné rehabilitace se 
specializací na léčbu dětí a dorostu: úprava a dezinfekce vzduchu 6 systémů 
Dětský domov, mateřská a základní škola Zlín – Lazy: 
Mateřská škola Anna Žáková SK: úprava a dezinfekce vzduchu 
Mateřská a základní škola Hvozdná: úprava a dezinfekce vzduchu 
Základní škola Slušovice: úprava a dezinfekce vzduchu 
Statutární město Zlín, Kongresové centrum dezinfekce vzduchu 
MěÚ Valašské Meziříčí: dezinfekce vzduchu 
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Město Varnsdorf: úprava a dezinfekce vzduchu 
Městys Nová Říša: úprava a dezinfekce vzduchu 
Město Kunovice: úprava a dezinfekce vzduchu 
Městys Stará Říše: úprava a dezinfekce vzduchu 
Technické služby Zlín: úprava a dezinfekce vzduchu 
Domov důchodců Tovačov: úprava vzduchu v pokojích 
Městský ústav sociálních služeb Plzeň: úprava a dezinfekce vzduchu 6 systémů 
Senior centrum Skuteč: úprava a dezinfekce vzduchu 
ALPA a. s.: úprava vzduchu ve výrobních prostorech  
DIOCHI spol. s r. o. výroba kosmetiky, ozonizovaný olej 
Dr. Popov s. r. o.: úprava a dezinfekce vzduchu 
Dětské centrum Zlín: úprava vzduchu 
Fitcentrum Novesta Zlín: úprava vzduchu 
Fitness club F1 Zlín: úprava vzduchu 
Studentský Club Bamboo Zlín: úprava vzduchu 
Sportovní centrum Holešov: úprava vody 
Rataj vodní rostliny: pěstování rostlin v hydroponii s ozonizovanou vodou 
Úpravny pitné vody pro domácnosti (odstranění bakterií, železa. manganu…..) 
Je to pouze stručný přehled který nezahrnuje více než 3000 aplikací 


