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Vážení členové CZ-TPIS a BTKlastru,

nové číslo Newsletteru našich orga-

nizací vychází při příležitosti koná-

ní Valných hromad členů CZ-TPIS 

i BTKlastru. Cílem Newsletteru je opět 

předat informace z aktuálního dění 

v  obou organizacích, připravovaných 

akcích, probíhajících projektech.   

V uplynulých měsících řada z vás 

aktivně přispěla svými podněty ke 

zpracování Inovačních studií České 

technologické platformy bezpečnosti 

průmyslu, jejichž cílem bylo popsání 

současného fungování CZ-TPIS, její-

ho postavení na regionální a národní 

úrovni a zhodnocení jejího inovačního 

potenciálu. Podstatnou součástí studií 

byl průzkum mezi členy v otázce jejich 

zapojení, očekávání a chápání jejich 

role v CZ-TPIS. Výsledky poukázaly 

jak na značně rozdílný přístup a vní-

mání členství CZ-TPIS, tak na velmi 

odlišnou míru zapojení členů do akti-

vit platformy. Tmelícím prvkem mezi 

členskou základnou však jednoznačně 

zůstává potřeba být v kontaktu s roz-

vojem oboru, neboli „být při tom“.

Doufáme, že tento silný společný zá-

jem přispěje také ke zdárnému prů-

běhu všech aktivit, které si vám do-

volujeme představit v prvním letošním 

Newsletteru.

Za CZ-TPIS a BTKlastr

Ing. Robert Chlebiš

Editorial CZ-TPIS spolupořádá konferenci 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013
Česká technologická platforma bez-

pečnosti průmyslu se v tomto roce sta-

la spoluorganizátorem tradiční meziná-

rodní konference Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, která se uskuteční ve 

dnech 15. – 16. května v Ostravě.  

XIII. ročník mezinárodní konference 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

2013 je zaměřen především na výmě-

nu nejnovějších poznatků a zkušeností 

předních odborníků z ČR, SR, Polska, 

Německa a dalších evropských zemí 

z oblasti bezpečnosti práce.

Hlavním tématem letošního ročníku 

konference jsou „Nové trendy v oblas-

ti zajištění BOZP“. Jednání konference 

bude zaměřeno na tyto oblasti:

• Analýza příčin pracovní úrazovosti 

a nehodovosti

• Zvýšení spolehlivosti lidského čini-

tele

• Systém podpory kultury bezpečnos-

ti v organizaci

• Nový přístup k analýze a hodnocení 

rizik průmyslových havárií a systé-

mům řízení bezpečnosti

• Realizace a posuzování politiky bez-

pečnosti práce v malých a středních 

podnicích

Aktuální ročník konference navazuje 

na předcházející, které se uskutečnily 

v aule Fakulty bezpečnostního inženýr-

ství a v sále menzy VŠB – TU Ostrava. 

V letošním roce se konference stěhuje 

do větších prostor, a to do Auly VŠB – 

TU Ostrava v areálu v Ostravě – Porubě, 

která nabízí účastníkům i organizátorům 

ty nejlepší podmínky pro úspěšnou 

konferenci tohoto typu.

Cílem konference Bezpečnost a ochra-

na zdraví při práci je poukázat na no-

vinky v legislativě v oblasti BOZP a její 

aplikaci v praxi, představit nové tren-

dy a  perspektivy BOZP v Evropské 

unii a  následně ve členských zemích, 

nastínit vizi a směřování bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, jak si ji před-

stavuje na jedné straně státní správa 

a na straně druhé odborná veřejnost.

V neposlední řadě na konferenci bude 

dostatečný prostor pro odbornou dis-

kusi jak v rámci odborného programu, 

tak v rámci programu doprovodného 

a společenského. Tato konference je 

spolufi nancována Evropským sociál-

ním fondem a státním rozpočtem Čes-

ké republiky. Podrobné informace 

o  konferenci naleznete na stránkách

www.konferencebozp.cz.

Vážení členové,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou 

možnosti zpracování některého z ak-

tuálních témat praxe Vaší společnosti 

formou bakalářské či diplomové práce 

studentem Fakulty bezpečnostního in-

ženýrství Vysoké školy báňské – Tech-

nické univerzity Ostrava.  

Diplomová práce patří mezi klíčové 

rozhodnutí studenta a mnohdy je také 

prvním krokem ke kontaktu s budoucím 

zaměstnavatelem. Současnou nabídku 

témat závěrečných prací FBI VŠB – TU 

Ostrava bychom rádi doplnili o konkrét-

ní témata z podnikové praxe, které poté 

poskytnou cenné poznatky pro teorii, 

ale hlavně pro praxi. 

V případě zájmu o vypsání tématu 

z vaší praxe prosím kontaktujte:

Mgr. Sandra TOKAŘOVÁ

Koordinátor projektu Safety AGENT

+420 597 329 144, +420 734 232 534

sandra.tokarova@cztpis.cz 

Česká technologická platforma bez-

pečnosti průmyslu, o.s.

Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-

-Poruba
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Projekt Safety AGENT čeká v roce 2013 

řada zajímavých aktivit jak ve spolupráci 

s partnery projektu, tak i se členy plat-

formy. Zatímco rok 2012 byl ve znamení 

standardizace procesů a podmínek pro 

mobility, oslovování cílové skupiny a hle-

dání motivovaných jedinců ochotných se 

na projektu iniciativně podílet, rok 2013 je 

ve znamení akce a dynamické realizace 

jednotlivých plánovaných aktivit. 

Průběžně se realizují mobility akademic-

kých a VaV pracovníků či studentů, vzdě-

lávací akce, workshopy, semináře, kulaté 

stoly. V rámci projektu SA bylo podpo-

řeno celkem již 313 osob. Největší podíl 

v podpořených osobách mají studenti, 

kteří mají možnost se účastnit krátkodo-

bých praxí (např. exkurze na letišti Václa-

va Havla, ve fi rmě Deza  a dále u Hasič-

ského záchranného sboru), ale také praxí 

dlouhodobých při kterých mají možnost 

zužitkovat své teoretické znalosti v prak-

tické činnosti. 

Další skupinou podpořených osob jsou 

akademičtí, vědečtí a výzkumní pracov-

nící a také doktorandi, kteří mají možnost 

V průběhu ledna se padesát studentů Fa-

kulty bezpečnostního inženýrství Vysoké 

školy báňské Technické univerzity Ost-

rava zúčastnilo ve dvou turnusech praxe 

u Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-

ska v Ústřední hasičské škole v Jánských 

Koupelích. 

Praxe, která se uskutečnila za podpory 

projektu Safety Agent, byla koncipovaná 

zážitkovou formou v drsném prostředí 

jesenické zimní přírody. „Hlavním smys-

lem praxe je seznámit studenty s reálnou 

podobou pobytu a pohybu v přírodě, a to 

jak individuálně, tak ve skupině,“ uvedl za 

organizátory z Fakulty bezpečnostního 

inženýrství Ondřej Zavila. 

Efektivita této netradiční praxe spočívala 

v absolutním zapojení vlastní aktivity stu-

dentů, ve které se projeví „celý člověk“, 

jeho fyzická, intelektuální i emoční strán-

ka. Jedním z cílů praxe je i seznámení se 

s reálným významem pojmu „bezpeč-

nost“ a „komfort“. Překračování vlastní 

komfortní zóny pak člověku přináší jiný 

pohled na sebe sama a na jeho pobyt 

v dalších životních oblastech.

Studenti měli v průběhu celého týdne 

možnost získat zkušenosti a informace 

ohledně techniky pohybu v obtížném 

terénu, nouzového bivakování, první po-

moci, lavinové prevence, sebeobrany 

a orientace v terénu. Podstatnou součástí 

praxe bylo také budování týmové spolu-

práce a řešení krizových situací psycho-

logickou cestou. Do praxe se zapojili také 

členové Záchranného týmu Českého čer-

veného kříže, kteří se podíleli na praktic-

kém nácviku zdravotní a psychologické 

první pomoci, a členové Horské služby 

ČR, kteří poskytli přednášky a cenné rady 

především v oblasti lavinové prevence.

„Z pohledu instruktorů je taková forma 

praxe místy fyzicky i psychicky náročněj-

ší, ale velmi přínosná a příjemná. Lze ji ur-

čitě doporučit outdoorovým nadšencům 

i  všem ostatním, kdo mají rádi přírodu, 

rádi objevují nové věci a poznávají svět 

i sami sebe,“ shrnuje Zavila.

Projekt Safety AGENT vstupuje do druhé poloviny

Studenti zkoušeli v drsné přírodě hranice svých možností
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Projekt Safety AGENT nabízí také mož-

nost rozvíjet se v oblasti měkkých a jazy-

kových dovedností. Studenti VŠB - TUO 

doposud využili nabídky zúčastnit se sé-

rie 10 interaktivních tréninků na téma zdo-

konalení komunikačních a prezentačních 

dovedností, přípravy na pracovní kariéru 

a time managementu v počtu 63 osob, 

u  cílové skupiny akademických a  VaV 

pracovníků se zatím realizoval 1  kurz, 

kterého se zúčastnilo 6 pracovníků FBI. 

Kurzy angličtiny stále pravidelně probí-

hají, doposud jich využilo 25 doktorandů 

a pedagogických pracovníků fakulty. 
V rámci projektu Safety AGENT průběž-

ně probíhají různé odborné a vzdělávací 

akce zaměřené na problematiku bez-

pečnosti, jejichž cílem je fromě zvýše-

ní informovanosti a vzájemného sdílení 

zkušeností a poznatků také navazování 

partnerství, posilování spolupráce a vy-

tváření sítí. Celkem se  všech akcí do-

posud zúčastnilo 1 227 osob, z toho se 

jedná o 266 účastníků 7 seminářů, 409 

účastníků 18 kulatých stolů, 202 účastní-

ků 11 workshopů a 350 účastníků mezi-

národní  konference Safety Enginneering. 

účastnit se českých i zahraničních konfe-

rencí nebo vyjet na jeden měsíc na zahra-

niční stáž v rámci Evropy.

konference  praxe krátkodobé praxe dlouhodobé 
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Česká technologická platforma 
bezpečnosti průmyslu, o.s. 

V srpnu 2012 byla podána projektová 

žádost do programu OPPI Technologic-

ké platformy - Výzva II, tento projekt byl 

8.3.2013 schválen. 

Projekt vychází z předchozího projektu 

s názvem Podpora rozvoje bezpečnosti 

průmyslu v ČR (reg. Č. 5.1 SPTP01/002) 

podpořeného z programu OPPI – Spo-

lupráce, v rámci kterého byly zpraco-

vány dokumenty Strategická výzkumná 

agenda (SVA) a Implementační akční 

plán (IAP).

Vzhledem k dynamicky se rozšiřují-

cí členské základně platformy a s tím 

spojeným nárůstem požadavků na ini-

ciaci nových společných projektů bude 

nezbytná aktualizace IAP, ve kterých 

budou nově zohledněny strategie EU 

Horizont 2020 a strategie Evropské 

technologické platformy bezpečnosti 

průmyslu (ETPIS).

Náplní projektu je praktická imple-

mentace strategických dokumentů pro-

střednictvím propojení výzkumné, aka-

demické a podnikatelské sféry, iniciace 

a realizace výzkumných a vývojových 

projektů a  aktivit směřujících k rozvoji 

bezpečnosti a posílení inovací a konku-

renceschopnosti průmyslu v ČR.

V projektu bude dále rozvíjena již dobře 

nastavená spolupráce s ETPIS a pod-

pořeno větší zapojení členů CZTPIS do 

další spolupráce s evropskými partnery. 

Celková částka podaného projektu: 
6 135 000 Kč, míra dotace cca 75%, 
dotace z OPPI 4 600 000 Kč.

Bezpečnostně technologický 
klastr, o.s.

V červnu 2012 podal BTKlastr projektovou 

žádost o fi nanční podporu z Operačního 

programu podnikání a inovace, programu 

Spolupráce – Klastry (Výzva II. – pokračo-

vání). Projekt byl schválen. 

Projekt je rozdělen do oblasti bezpečnosti 

Safety a Security, kde budou realizovány 

dílčí projekty s cílem vytvořit infrastrukturu 

pro bezpečnostní výzkum, vývoj a inova-

ce, která bude sloužit k realizaci společ-

ných projektů členů klastru za účelem 

rozvoje vzájemné znalosti členů a  jejich 

výzkumně – vývojového potenciálu.

Hlavní aktivity BTKlastru v rámci tohoto 

rozvojového projektu jsou soustředěny 

v následujících rozvojových oblastech:

Centrální dohledové, poplachové 
a výcvikové centrum (CDPVC)

Cílem projektu je vytvoření laboratoře, 

která umožní vývoj nových technologií 

a zařízení se zaměřením na technickou 

ochranu objektů a dohled proti neopráv-

něnému vstupu a napadení. Na tento 

projekt navazuje Výzkum a vývoj sys-
tému integrace bezpečnostních tech-
nologií a v něm se bude jednat o kolek-

tivní výzkum, vývoj a testování nových 

bezpečnostních technologií v reálném 

provozu. Cílem bude vytvořit pracoviš-

tě (laboratoř), které bude certifi kačním 

místem pro nová zařízení a výrobky uvá-

děné na trh nejen členy klastru.

Účel - Vybudování a provoz výcvikové-

ho a výukového dohledového a popla-

chového centra.

Laboratoř pro testování a výzkum 
bezpečnostních zámků

Cílem projektu je dovybavení existující 

zkušebny pro zkoušené pevnosti bez-

pečnosti a životnosti zámků a zkoušení 

zámků v akreditovaném režimu. Roz-

sah prováděných zkoušek dle normy 

ČSN EN 12209. Budou se zde provádět 

zkoušky dle normy ČSN P ENV 1630 

zaměřené na bezpečnost a odolnost 

proti násilnému vniknutí. Tento projekt 

je platformou pro realizaci projektu Vý-
voj nového bezpečnostního zámku.

Projekt vybudování technické plat-
formy pro výzkum, vývoj a provoz 
systému technické a informační 
podpory ochrany KI/EKI (Kritická 
infrastruktura/Evropská kritická 
infrastruktura)

Projekt je zaměřen na vybudování 

technické a technologické platformy 

pro vývoj a provoz Systému technické 

a  informační podpory KI/EKI. Jedná se 

především o servery a datová úložiště, 

na kterých bude ve fázi výzkumu a vý-

voje instalováno vývojové a testovací 

prostředí vyvíjené aplikace včetně vývo-

jových nástrojů a repozitury. V provoz-

ní části projektu a  ve fázi udržitelnosti 

projektu bude infrastruktura použita pro 

běhové prostředí systému a uživatelské 

datové struktury.

Technická a informační podpora 
ochrany KI/EKI

Účel projektu výzkum, vývoj a testování 

komplexního ICT systámu pro evidenci 

prvků KI a EKI obsahující vyspělé SW 

nástroje pro analytické, plánovací, řídící 

a komunikační úlohy při ochraně prvků 

KI a EKI. Výsledným produktem je apli-

kační programové vybavení – funkční 

model SW prvků KI a EKI, prezentaci 

v 2D a 3D mapách, analýzu rizik a do-

padů jeko nástroje pro hodnocení zrani-

telnosti, plánování krizové připravenosti 

v rozsahu plánů krizové připravenosti 

subjektů kritické infrastruktury (PKPSKI), 

operační řízení mimořádné události a in-

tegraci bezpečnostních technologií.

Strategie klastru

Cílem je zpracování nové internacionali-

zační strategie BTKlastr za účelem roz-

voje mezinárodních aktivit BTKlastru vč. 

členů klastru. Nová strategie bude za-

měřena do oblastí transferu a zavádění 

nových technologií, kterými bude klastr 

disponovat v rámci výsledků projektů 

kolektivního výzkumu vč. jejich dalšího 

zapojení (zviditelnění) do mezinárodních 

sítí s možností využití i zahraničními ex-

perty. 

Vzdělávání zaměstnanců klastru

Cílem je zlepšení kvality lidských zdro-

jů v BTKlastru pro potřeby spolupráce 

a podpory projektu Vybudování technic-

ké platformy pro výzkum, vývoj a provoz 

Systému technické a informační podpo-

ry ochrany KI/EKI a projektu Technická 

a informační podpora ochrany KI/EKI. 

Z jednání při přípravě projektu se členy 

BTKlastr v podobě strukturovaných roz-

hovorů byla zjištěna poptávka po vzdě-

lávání, které pomůžou rozvíjet důležité 

odborné kompetence (dovednosti) v ob-

lasti individuálního profesního růstu za-

městnanců klastru. Aktivita je sestavena 

jako komplexní modul, který zahrnuje 

teoretický úvod do problematiky, a ná-

sledně si účastníci praktickým nácvikem 

osvojí požadované dovednosti. 

Modul odborných dovedností - jedná se 

o vzdělávací modul k SW ArcGIS Desk-

top I. začínáme s GIS, II. nástroje a funk-

ce a III. pracovní postupy a analýzy. 

Celková částka podaného projektu: 
69 495 000 Kč, míra dotace cca 60%, 
dotace z OPPI  38 218 000 Kč.

Schválené projekty CZ-TPIS a BTKlastru
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CZ-TPIS na konci roku 2012 zakoupila 

na základě výběrového řízení unikát-

ní software Goldfi re Innovator®, který 

představuje silnou inovační platformu 

na podporu inovačních procesů ve fi r-

mách. Tato sofi stikovaná softwarová 

Vyhlášení druhého 
ročníku soutěže 
Safety Culture Award
Při příležitosti konání konference 

BOZP 2013 bude ve dnech 15. - 16. 

května v Ostravě zároveň vyhlášen 

2. ročník národní soutěže Safety 

Culture Award, která je zaměřena na 

podporu kultury bezpečnosti ve fi r-

mách na území České republiky. 

Soutěž Safety Culture Award je 

pořádána Českou technologickou 

platformou bezpečnosti průmyslu, 

jejímž posláním je posilovat a rozví-

jet bezpečnost průmyslu v České re-

publice, identifi kovat potřeby České 

republiky v této oblasti a následně je 

prosazovat na evropské úrovni. Pri-

márním cílem soutěže je posílení role 

každého jednotlivce v oblasti zajiš-

ťování bezpečnosti na pracovištích 

a vtažení všech pracovníků do pro-

cesu řešení otázek bezpečnosti. 

Soutěž Safety Culture Award je jedi-

nou akcí v oblasti bezpečnosti, která 

cílí na komplexní kvalitativní změnu 

fi remního prostředí a začlenění otáz-

ky bezpečnosti do celkové fi remní 

kultury. Tato soutěž bude stejně jako 

v úvodním ročníku pořádána pod 

odbornou záštitou poradenské spo-

lečnosti Kirschstein & Partner, Vyso-

ké školy báňské – Technické univer-

zity Ostrava a VÚBP, v.v.i.

Otázka, zda existuje nějaká měřitelná 

hodnota efektivity klastrů, je v  oblas-

ti „klastrování“ přítomna dlouhodobě. 

V evropských zemích se již provádí mě-

ření výkonnosti klastrů, měření výkon-

nosti a kvality managementu klastru, 

benchmarking klastrů, vyhodnocování 

dopadů na region apod. Důležitá je to-

tiž nejen strategická podpora klastrů 

jako důležitých nástrojů zvyšování 

konkurenceschopnosti regionů EU 

a  doporučení členským zemím, která 

z jejich iniciativ vyplývají, ale i význam-

ný posun od kvantity ke kvalitě klastrů, 

kvalitě jejich managementu a  dalšího 

růstu k dosažení tzv. klastrové exce-

lence. Pro tento cíl zřídila EK speciál-

ní projekt – Evropskou iniciativu pro 

klastrovou excelenci, která měla za 

úkol vytvořit metodiku pro identifi kaci 

silných evropských klastrů, sestavení 

měřitelných kritérií a vytvoření marke-

tingové značky pro klastry excelence. 

Cílem metodiky ESCA je defi novat kri-

téria excelence v klastrovém řízení. 

Klastry, které je splní, se mohou uchá-

zet o známku kvality v klastrovém řízení. 

Bezpečnostně technologický klastr se 

aktuálně bude ucházet o známku Cluster 

Management Excellence Label BRONZE 

- Striving for cluster excellence.

Udělení této známky je založeno na se-

behodnocení, které provede manager 

klastru v rámci individuálního rozhovo-

ru dle ESCA (Europen Secretariat for 

Cluster Analysis, ESCA, www.cluster-

-analysis.org) benchmarkingu.  Sou-

částí hodnocení je porovnání různých 

charakteristik řízení klastru s ostatními 

klastry daného sektoru i doporučení 

pro další zlepšení. 

O hodnocení klastru  dle ESCA bude-

me členy aktuálně informovat na strán-

kách www.btklastr.cz.

Goldfi re nabízí podporu 
pro vaše inovace

BTKlastr se bude ucházet o známku 
kvality v klastrovém řízení
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Platforma zakoupila v rámci pro-

jektu Safety AGENT dvě licence, 

z nichž jedna bude k dispozici 

členským organizacím CZ-TPIS 

a  BTKlastru a druhá akademic-

kým a VaV pracovníkům VŠB – 

TUO. Pokud máte zájem dozvědět 

se o možnostech využití SW více, 

nebo máte zájem naučit se s ním 

pracovat, přijďte na seminář pod 

vedením doc. Bohuslava Bušova z 

VUT Brno, který se uskuteční dne 

28. 3. 2013 v prostorách Podnika-

telského inkubátoru VŠB – TUO 

v Ostravě-Porubě.

pro neustálý a svižný vznik nových vý-

robků, které vyhrávají na trhu. Goldfi re 

Innovator® je speciálně navržen pro in-

ženýry, vědce a VaV pracovníky. Tento 

SW automatizuje všechny nejběžnější 

činnosti při inovování a poskytuje ino-

vačním pracovníkům bezprecedentní 

přístup ke všem znalostem, které po-

třebují pro rozluštění technických pro-

blémů, návrh řešení a využití příležitostí 

na trhu. 

podpora umožňuje především efektiv-

ní vývoj nových produktů a zlepšová-

ní stávajících produktů nebo procesů. 

Přináší vysokou efektivitu, jednotnost 

a opakovatelnost inovačních procesů 

během celého životního cyklu výrob-

ku. Goldfi re je hnací silou dlouhodobě 

udržitelných inovací. Poskytuje globál-

ně uvažujícím organizacím živnou půdu 
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