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Vynikající vědec a výzkumník, který navíc oplývá skvělými 
manažerskými schopnostmi, je v našem prostředí vzácností. 
Přesně takovou osobou je Luboš Novák. Díky jeho schopnos-
tem a znalostem jeho firma MEGA vzkvétá a může se chlubit 
excelentními výsledky. Patenty, kterých je autorem či spoluau-
torem, se ihned uvádějí do výrobního procesu, a tím si podnik 
udržuje konkurenční výhodu. Důkazem vyspělosti aplikací 
membránových technologií je i to, že jsou používány ve výrob-
ních halách řady evropských i světových automobilek.
 
LAUDÁTIO k poctě pana Luboše Nováka při příležitosti jeho vy-
znamenání Medailí Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého, 
za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy.
 
Životní příběh Luboše Nováka je možné chápat jako životní 
příběhy několika úspěšných lidí. Málokomu se v životě poda-
řilo začínat jako výzkumník, nové myšlenky zrealizovat a pře-
nést do komerční oblasti, založit firmu a tu prosadit do světové 
špičky.
 
Luboše Nováka si vážím nejen pro mnoho osobních vlastností 
i dosažených úspěchů, ale především pro to, čeho si on sám 
cení na ostatních – lidskosti a vzájemného férového přístupu. 
I díky tomu jsme dokázali úspěšně spolupracovat více než tři-
cet let.
 
Začátky byly těžké, přes nedostatek vybavení i devizových 
prostředků na jeho pořízení, jsme se snažili udržet krok se svě-
tovou špičkou z USA a Japonska. Náš výzkum, to nebyla jen 
otázka pracovní doby, ale také nadšení a potřeby dát do řešení 
vše, co jsme měli. Často jsme improvizovali a možná i složité 
podmínky nás donutily uvažovat jinak a najít překvapivě jed-
noduchá řešení složitých problémů.

Luboš Novák nikdy neměl nízké cíle, jeho vize sahají do blízké 
i vzdálené budoucnosti. To, co zrealizoval, je jim blízké. Elek-
tromembránové technologie z České republiky po celém svě-
tě čistí vodu používanou nejen v průmyslu, pomáhají získávat 
cenné látky a živiny a udržují kvalitu životního prostředí. Roz-
sah práce Luboše Nováka není jen v exportním zaměření firmy, 
již stále vede, ale i zhmotněním myšlenky Membránového ino-
vačního centra, špičkového výzkumného zařízení na evropské 
úrovni, které napříč Evropou propojuje Východ se Západem.
 
Za svůj celoživotní přínos v oboru získal Luboš Novák mnohá 
ocenění. Společně jsme v roce 2007 převzali ocenění Česká 
Hlava. Ocenění Medailí Jiříka z Poděbrad potvrzuje, že Luboš 
Novák patří k výrazným osobnostem české vědy i průmyslu 
a jsem rád, že mu k tomu mohu popřát.
 

Miroslav Bleha
čestný předseda České membránové platformy
 

Luboš Novák je absolventem Vysoké školy chemicko-technologic-
ké v Praze se specializací na fyzikální chemii. Po získání vědec-
ké hodnosti, působil ve Výzkumném ústavu anorganické chemie 
v Ústí nad Labem jako samostatný vědecký pracovník. V roce 1976 
nastoupil do Výzkumného ústavu uranového průmyslu, kde absol-
voval kurz “Technologie zpracování uranových rud” a následně 
započal s postgraduálním studiem na VŠCHT Praha se zaměřením 
na „Technologii vody“. Ve Výzkumném ústavu Československé-
ho uranového průmyslu se vypracoval z řadového výzkumného 
pracovníka až na pozici ředitele státního podniku, kterým se stal 
v roce 1990. V lednu roku 1993 byl jmenován generálním ředite-
lem společnosti MEGA a.s., kterým je do dnešních dnů. Zároveň je 
i vlastníkem této společnosti, která působí v České republice a na 
Slovensku. Společnost je především ceněna pro svou schopnost 
okamžitě uplatnit nejnovější vědecké poznatky do výroby. Velký 
podíl na této skutečnosti nesporně nese Luboš Novák. Membrá-
nové inovační centrum, které vybudoval ve Stráži pod Ralskem, 
navazuje na odborné vzdělávání a z absolventů vysokých škol 
vychovává špičkové odborníky pro membránové procesy – obor 
budoucnosti.
 
Luboš Novák je autorem či spoluautorem více než dvaceti paten-
tů, a to převážně v oboru membránových procesů. Dlouhodobě 
se věnuje výzkumu a vývoji polymerních membrán pro rozličná 
využití v praxi např. při přípravě pitné vody, čištění odpadních vod, 
ve speciálních aplikacích ve farmacii apod. Zejména na toto téma 
také publikoval stovky výzkumných zpráv. Založil elektromem-
bránové procesy v České republice a je prezidentem České mem-
bránové společnosti. Luboš Novák získal prestižní ocenění Česká 
hlava za vývoj ionexových membrán a využití membránových pro-
cesů v ekologických a výrobních aplikacích.
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