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Projekt „Zefektivnění činnosti klastru
v oblasti spolupráce a jeho řízení“
Bezpečnostně technologický klastr realizuje
projekt zaměřený na rozvoj klastru z Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Aktivity projektu jsou koncipovány tak,
aby přispěly k rozšiřování členské základny klastru,
podpoře členů klastru, zvýšení míry spolupráce
mezi jednotlivými členy klastru a rozvoji spolupráce členů s vysokými i středními školami a veřejným sektorem. Projekt je realizován od 1. 7. 2016
do 30. 6. 2018 a je rozdělen do 4 půlročních etap.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši
7.438.821 Kč a míra dotace činí 50%.
Projekt má tři stěžejní aktivity:
1. Centrum informační podpory
V rámci této aktivity vznikne Sekce pracovních
skupin (SECURITY, SAFETY, EKOLOGIE, VÝZKUM
A VÝVOJ a VZDĚLÁVÁNÍ), v rámci kterých budou
probíhat veškeré odborné aktivity klastru jako
např. zpracování studií a analýz, odborné semináře
a konzultace v oblasti znečištění ovzduší, odborné semináře a školení v oblasti safety a security,
identifikace příležitostí pro nové společné projekty
v oblasti VaV, vzdělávání zaměstnanců členů klastru, vzdělávání a odborná příprava studentů reflektující potřeby praxe a trh práce, atd. Pracovní skupiny budou složeny z řad členů klastru. Dále vznikne
sekce Fundraisingu, jejíž odborníci se budou zabývat vyhledáváním dotačních příležitostí jak pro
klastr, tak i pro jednotlivé členy a budou realizovat
pro členy klastru školení na téma aktuálních dotačních možností.
2. Marketing a propagace
klastru a jeho činností
Hlavním cílem této aktivity je propagovat klastr,
jeho aktivity a komerční činnost, potažmo aktivity
jednotlivých členů klastru, kteří jsou zapojení v pracovních skupinách. V rámci této aktivity uspořádá
klastr jedenkrát ročně, tedy 2x za projekt, festival
SECURITAS 21, kdy cílovou skupinou bude široká
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veřejnost. Dále se klastr zúčastní veletrhu ENVITECH, kde bude propagovat nejen svou akreditovanou mobilní laboratoř měření znečištění ovzduší, ale také další služby klastru napříč pracovními
skupinami. V této aktivitě je zahrnuta komplexní
propagace klastru, tj. vytvoření propagačních materiálů, propagace v médiích, inovace webových
stránek či reklama na webových stránkách spřízněných subjektů. Klastr bude také 2x ročně vydávat
pro své členy newsletter e-Securitas.
3. Rozvoj mezioborové spolupráce
Prostřednictvím této aktivity chce klastr vytvořit
příznivé prostředí pro rozvoj vědy a výzkumu v oblasti security a safety a podpořit tak spolupráci členských firem zejména s vysokými školami a organizacemi pro vědu a výzkum. Firmy sdružené v klastru
mohou od této aktivity očekávat přínos v oblasti
inovací vlastních aktivit, technologií a procesů, zapojení se do projektových aktivit vysokých škol či
přínos ze společných potenciálních projektů kolektivního výzkumu. Budou pořádány workshopy, setkání, kulaté stoly, semináře a další akce se zaměřením na propojení výzkumné a aplikační sféry, které
se stanou příznivým prostředím pro aktivní networking a příležitostí pro rozšiřování členské základny.
Cílem bude rovněž informovat odbornou veřejnost
o činnosti klastru v různých oblastech bezpečnosti
a tím propagovat činnost pracovních skupin klastru.
Pro zapojení do projektu nás neváhejte
kontaktovat a rozšířit tak odborné
složení pracovních skupin!

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

Ukázka měřicího vozu v Novém Jičíně
BTKlastr se s měřicím vozem aktivně
zúčastnil porady obcí Moravskoslezského
kraje na úseku ochrany ovzduší, která
se konala dne 21. října 2016 v Novém
Jičíně. Odborník pracovní skupiny
Ekologie Jiří Bílek vysvětloval úředníkům
magistrátů příčiny smogových situací
v Moravskoslezkém kraji a poté si účastníci
mohli prohlédnout měřicí vůz.

BTKlastr se zapojil do odborné realizace
„Konference mladých aneb Envofórum
pro um i naši budoucnost“, která proběhla
29. září 2016 v Opavě pod záštitou
hejtmana
Moravskoslezského
kraje.
Konferenci pořádali studenti Slezského
gymnázia v Opavě v rámci projektu EMISE
a sešli se na ní kromě vybraných studentů
středních škol z celého Moravskoslezského
kraje také významní hosté jako například
ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček,
europoslankyně Kateřina Konečná, hejtman
Miroslav Novák a další zástupci veřejné
správy. Během konference jsme s naším
měřicím vozem měřili imisní koncentrace
znečišťujících látek ve městě Opava,
následně měření vyhodnotili a účastníkům
prezentovali aktuální výsledky. Akce
měla být osvětou v oblasti problematiky
znečištění ovzduší, kdy velmi atraktivní
a nenásilnou formou přednášek a živých
ukázek, nejen našeho měřicího vozu,
zazněly zásady správného topení a další
rady a tipy k eliminaci znečištění v kraji.
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Intelligent Information System Supporting Observation,
Searching and Detection Security of Citizens in Urban Environment
Automatická detekce zvuku
souvisejícího s ohrožením

spočívá v tom, že dokáže prohledat miliónů snímků a označit možné související snímky k úvodnímu
snímku za krátkou dobu.
Vývoj nové šifry a její uplatnění ve
virtuálních privátních sítích VPN

Projekt INDECT byl projektem 7. rámcového programu Evropské unie, který byl řešen v letech 2009
až 2014. Zaměření projektu bylo na bezpečnost
a ochranu obyvatelstva v urbanistickém prostředí.
Na projektu INDECT se podílelo 18 účastníků z Evropy, kde Katedra telekomunikací byla účastníkem
projektu za VŠB – Technická univerzita Ostrava.
Hlavním řešitelem byla Katedra telekomunikací
z Akademia Gornicco-Hutnicza, Krakow, Polsko.
Dalšími účastníky projektu byly univerzity, komerční společnosti a policie. Projekt byl úspěšně ukončen s konkrétními výsledky.

Jedná se o programové vybavení, které detekuje
zvuk vyvolaný rozbitím skla, výstřelem ze střelné
zbraně, explozí, křikem či voláním o pomoc. Pokud
je systém propojen s kamerovými záběry, potom je
schopen automaticky lokalizovat zdroj zvuku.

Sledování objektů
Detekce nebezpečných objektů

Jedná se o sledování objektů v urbanistickém
prostředí z kamerových systémů, kdy je nutno si
objekt předávat mezi různými kamerami. Nejmarkantnější je to v případě sledování automobilu či
osob. Součástí projektu je modifikace detekce, kdy
se osoby dostávají do kontaktu, který může vést do
neadekvátního chování, jako je napadení, loupež.
Vyhodnocování objektů má pouze pomocný charakter, protože finálním rozhodnutí musí udělat
zodpovědná osoba.

Jedná se o detekci nebezpečných objektů jako
je střelná zbraň nebo nůž na záběrech z kamer.
Další modifikací je detekce objektů, které zanechá
jiný objekt. Konkrétně, jedná se o osobu, která zanechá zavazadlo na letišti, nádraží apod. Dohlížející
pracovník je na tuto skutečnost upozorněn, a je na
něm, jak dále rozhodne, zda jde o zapomětlivost
osoby či nebezpečný předmět.

INSTREET aplikace
Aplikace vychází z toho,
že je znám fragment či
nějaký detail architektury
z města. Aplikace potom
v databázi města vyhledá
konkrétní dům a adresu, na
které je fragment umístěn.

Bezpilotní letadlo

V rámci projektu byla vyvinuta nová šifra IBC,
která je založena na známém algoritmu AES. Následně tato nová šifra byla implementována do
knihovny OpenSSL a prakticky ověřena ve virtuálních privátních sítích VPN.
Vyhledávání textu
Vyhledávání
zadaného
textu na sociálních sítích. Za
sociální sítě byly dolovány
příspěvky, které obsahovaly
zadané slovo. Jednalo se vyhodnocování komunikace,
která by v budoucnosti mohla vést k neadekvátnímu
chování přispěvatelů.
Součásti projektu bylo i sémantické zpracování
textů a vytvoření vztahů mezi základními objekty
v textu. Jako příklad jsou věty „Karel hovořil s Janem.
Karel hovořil o Pavlovi.“ Z uvedeného textu lze dedukovat, že Jan ví o Pavlovi prostřednictvím Karla. Tyto
informace byly zobrazeny graficky formou grafu
s cílem ukázka přímé a nepřímé vazby mezi objekty.
Systém IVAS

INACT aplikace

Bezpilotní letadlo obsahuje dva oddělené systémy,
kdy první zajištuje let na základě instruktora či automaticky na základě mapových podkladů. Druhý
systém je kamerový. Mezi využití patří sledování
majetku, jako jsou plynovody, elektrické rozvody
a jiné další objekty v terénu. Další možné využití
je vyhledávání osob či monitorování shromáždění
velkého počtu osob a zajištění jejich bezpečnosti.
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Cílem aplikace je vyhledat k jednomu známému
obrázku vyhledat v databázi související obrázky.
Je-li znám snímek 1, potom aplikace vyhledá v databázi snímky 2 a 3 jako související snímky. Snímek
4 nelze považovat za související. Význam aplikace

IVAS je Interactive Video Audio Service systém, který reprezentuje multimediální propojení mezi centrem a hlídkou v terénu. Základem je servery v centru,
které komunikují s mobilním telefonem, který má
hlídka. IVAS systém podporuje textovou, hlasovou
a video komunikaci. IVAS umožňuje zaslat video hlídce v terénu a tím ji upřesnit úkol. Samozřejmě je možná i opačná komunikace, kdy hlídka v terénu zasílá do
centra video k další analýze. Komunikace je založena
na předem definovaných scénářích, které mohou zajišťovat potvrzovanou komunikaci.
Katedra telekomunikací
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB – Technická univerzita Ostrava

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost
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Novinky a dobrá praxe v oblasti
problematiky “ATEX“
Pojem ATEX vychází ze slovního spojení ATmosphèreEXplosible, které v sobě sdružuje směrnice
EU o výbušném prostředí, konkrétně:

ukotvené se týkají všech provozovatelů technologií, ve kterých je identifikována možnost výskytu
nebezpečné výbušné atmosféry.

Co se podařilo
BTKlastr prošel úspěšně akreditačním řízením u Českého institutu pro akreditaci a má
prodlouženou akreditaci pro Zkušební laboratoř BTKlastr 1639 do 21. 6. 2021. Akreditace je
udělena na měření úrovně znečištění (imisí) ve
venkovním ovzduší.

V diagramu níže je uveden základní zjednodušený postup, jak si odpovědět na dotaz, zda se nás
požadavky NV 406 týkají či nikoli.
2014/34/EU – Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive
atmospheres
92/92/EC – Minimum requirements for improving the safety and health protection of
workers potentially at risk from explosive atmospheres.

Komplexní služby a řešení VVUÚ, a.s…
Ve spolupráci specialistů divize analýzy rizik
s akreditovanou zkušební laboratoří jsme naším
klientům schopni nabídnout komplexní portfolio
specifických služeb od jednoho dodavatele za výhodné ceny, které nejsou zatížené zprostředkovatelskými maržemi.

Směrnice 2014/34/EU od 20. dubna 2016 nahrazuje směrnici 94/9/EC. Do legislativy ČR jsou její požadavky implementovány prostřednictvím Nařízení
vlády č.116/2016, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Více než 60 let zkušeností…
Svědčí mimo tradice a solidnosti zejména
o vysokém stupni erudovanosti a kvality
poskytovaných služeb a řešení.

Sumarizace hlavních změn
do 19.dubna 2016
• Vydávání certifikátu podle 94/9/EC
• EC nebo EU prohlášení o shodě dodávány s výrobkem
od 20. dubna 2016
• Vydávání certifikátu podle 2014/34/EU Certifikáty podle 94/9/EC zůstávají v platnosti
• EU prohlášení o shodě dodávány s výrobkem
Požadavky směrnice 2014/34/EU se vztahují na
výrobce zařízení a ochranných systémů.
Požadavky směrnice 92/99/EC jsou do legislativy ČR implementovány prostřednictvím Nařízení
vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v prostředí s nebezpečím výbuchu. Povinnosti v ní

Odborná způsobilost pracovníků…
• Vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnostního inženýrství
• Osoby odborně způsobilé v požární ochraně
• Osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
• Soudní znalci v oblasti protivýbuchové ochrany
Efekt vzájemné spolupráce pro Vás…
Efekt spolupráce s našimi specialisty je nejen v oblasti zajištění požadované úrovně bezpečnosti zařízení/provozu, ale také zajištění souladu konstrukčních
návrhů a funkčních celků s veškerými požadavky dotčených právních a normativních předpisů.
Optimalizace bezpečnostní koncepce
je zpravidla doprovázena výraznou
úsporou investičních prostředků.

BTKlastr získal v listopadu 2016 od Ministerstva životního prostředí autorizaci k měření
úrovně znečištění podle § 32 odst. 1 písm. b)
zákona o ochraně ovzduší. Činností měřit úroveň znečištění je autorizovanou osobou pověřen odborník pracovní skupiny Ekologie Martin
Šmídl, který úspěšně prokázal odbornou znalost a znalost právních předpisů upravujících
ochranu ovzduší.

Ing. Martin Kulich, Ph.D.
VVUÚ, a. s. - Analýza rizik

Č.j.:
57364/ENV/16

Vyřizuje:
Ing. Kacerovská

Praha dne
22. listopadu 2016

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo životního prostředí, orgán státní správy příslušný podle ustanovení § 32 odst. 2
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), k vydání
rozhodnutí o autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, rozhodlo takto:

spolku Bezpečnostně technologický klastr, z. s.,
se sídlem Lumírova 630/13, 700 30, Ostrava - Výškovice,
IČ 228 73 643,
se vydává
AUTORIZACE K MĚŘENÍ ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ
podle § 32 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší.
Činností měřit úroveň znečištění je autorizovanou osobou pověřen:
Martin Šmídl
Měření úrovně znečištění je stanoveno v následujícím rozsahu:
Poř. číslo
1.
2.
3.
4.
5.

Znečišťující látka

Metoda stanovení

Tuhé znečišťující látky PM10, PM2,5
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku, oxid dusičitý, oxid
dusnatý
Oxid uhelnatý
Ozón

Gravimetrie
UV fluorescence
Chemiluminiscence
Nedisperzní IČ spektrometrie
UV fotometrie

Autorizovaná osoba je povinna provádět autorizované měření úrovně znečištění podle příručky
kvality doložené k žádosti.
Mezilaboratorní porovnání zkoušek je nutné absolvovat minimálně jedenkrát za dva roky.
Autorizovaná osoba je povinna dokládat při předávání dat do ISKO doklady na zajištění měřidel
a etalonáže v souladu s požadavky s normou ISO 17025.

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

Členem klastru se stalo Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska - Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, se kterým klastr připravuje a plánuje mnoho aktivit zejména v oblasti
vzdělávání a projektové podpory.
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Problematika bezpečnosti
a Hornicko-geologická fakulta
VŠB – TU Ostrava
Problematika bezpečnosti obecně je velmi široká – obsahuje bezpečnost technických zařízení
a provozů na jedné straně, na druhé straně se přes
bezpečnost jednotlivých prvků životního prostředí
dostáváme k bezpečnostním charakteristikám globálního charakteru - zajištění dodávek strategických
surovin, ochrany osob a majetku před přírodními
silami, sociálně patologickými jevy, terorismem atd.
Angažovanost Hornicko-geologické fakulty
VŠB – TU Ostrava v těchto oblastech vychází z její
pedagogické a vědecko-výzkumné struktury.
Obecně na úrovni fakulty lze rozlišit:
1) 
Existenci laboratoří věnovaných bezpečnosti
a jejich využívání ve výzkumné a školící činnosti.
2) Existence vědecko-výzkumné a komerční činnosti v jednotlivých oblastech bezpečnostní
problematiky.
3) Existence pedagogické činnosti týkající se problematiky bezpečnosti.
K jednotlivým skupinám lze uvést:
ad1)
Institut fyziky HGF VŠB-TUO (http://if.vsb.cz/
veda-a-vyzkum.html) se dlouhodobě zabývá problematikou „Magnetické defektoskopie ocelových
lan a trubek“, a to jak teoreticky, tak experimentálně
a aplikačně. Provádíme měření (laboratorní i provozní), realizujeme vývoj nových zařízení (defektoskopů
na různých principech) a zabezpečujeme školení
pracovníků pro kontrolu lan i ocelových trubek.
Po stránce materiálně technického vybavení disponujeme na našem pracovišti „Laboratoří
magnetické defektoskopie a měření magnetických materiálů“. V rámci této laboratoře pracujeme
se zařízeními pro měření magneticky měkkých
a magneticky tvrdých materiálů.
Jako praktickou aplikaci nabízíme různé prototypy magnetických defektoskopů ocelových lan
a trubek (v rozsahu od 18 do 60 mm) převážně pro
kotle elektráren. Navrhli jsme a nechali vyrobit celou
sadu defektoskopů na magnetickém principu, a to
typu REMA. Jde o defektoskopy se zdrojem magnetického pole tvořeným permanentními magnety,
přičemž pro snímání magnetického pole se užívají
klasicky Hallovy sondy. Užíváme defektoskopy se
dvěma nebo třemi kanály (kanál defektů, kanál
úbytku kovového průřezu a kanál mikrodefektů).
Veškerá změřená data jsou digitalizována a uložena,
takže je lze prohlížet, komparovat nebo transportovat. Vyvinuli jsme a vyrobili rovněž prototypní defektoskop, který snímá kovová i nekovová lana nedestruktivním optickým způsobem, přičemž nový
snímač kombinujeme s magnetickou kontrolou.
K vývoji používáme měřicí stent a vzorky ocelových
lan (v různém rozsahu konstrukcí a průměrů); máme
připravena různá testovací lana a trubky s různými
druhy umělých i reálných defektů, takže jsme schopni pohotově testovat nová i již poškozená lana.
Jednou z velmi důležitých otázek bezpečnosti
provozu ocelových lan a trubek je jejich pravidelná kontrola. Zejména užití ocelových lan je v tech-
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nické praxi vysoce frekventované, protože lana
se vyskytují nejenom v dolech, ale především ve
výtazích (osobních, nákladních, automobilových,
lodních, stavebních), lanovkách, ale i stožárech (televizních a rozhlasových vysílačích, rozhlednách).
Bezpečnost provozu nelze podcenit, protože každý provozovatel technického zařízení je povinen
pravidelně provádět zákonem danou pravidelnou
řádnou údržbu (kontroly, revize, servis), a to kvalifikovanými osobami za využití odpovídajícího technického vybavení.
Proto společně s certifikačním sdružením pro
personál (APC, z.s.) provádíme školení vybraných
pracovníků pomocí komerčních i originálních výukových a testovacích materiálů. Proběhlo úspěšně několik pilotních kurzů a bylo certifikováno celkem 25 techniků.
Institut hornického inženýrství a bezpečnosti
má k dispozici laboratoře pro následující oblasti
bezpečnosti provozu hlubinných i povrchových
dolů a lomů:
Hodnocení, výzkum, prevenci a potlačování
samovznícení uhlí v oboru hornictví
V dané oblasti je k dispozici:
• laboratoř samovznícení látek vybavená aparaturou pro stanovení náchylnosti uhlí k samovznícení následujícími metodami: adiabatická,
modifikovaná adiabatická, CPT (Crossing Point
Temperature), izotermická sorpce kyslíku, DTA
(Differential Thermal Analysis),
• laboratoř analýzy indikačních plynů samovznícení uhlí s aparaturou tepelné oxidace, včetně
analytické a chromatografické plynové analýzy
(chromatografická laborato)
• statistické analýzy indikačních plynů samovznícení elektronickou databází uhlí ČR (program
CnHm)
• provozní plynový a termovizní monitoring samovznícení odvalů a uhelných deponií,
• odborné posouzení a optimalizace inertizace
dusíkem v uhelném hornictví (www.vsb.cz/nitrogen).
Posouzení fyzikálně mechanických
vlastností hornin
• laboratoře mechanických vlastností hornin (vybaveny moderními lisy a zařízením pro přípravu
vzorků hornin),
• laboratoře mechaniky zemin (vybaveny pro
stanovování většinu fyzikálních i mechanických
vlastností zemin i hornin).
Posouzení stability skalních stěn
ad 2)
Institut geologického inženýrství:
Pracovníci Oddělení aplikované geologie se
dlouhodobě podílejí na řešení bezpečnostní problematiky provozní vrtně-těžební praxe přímo se
zainteresovanými podniky.
Podílí se rovněž na řešení projektů zabývajících
se danou problematikou. Aktuálně se jednalo
o projekt financovaný z Norských fondů řešící mož-

nosti bezpečného ukládání CO2 do vytěžených ložisek uhlovodíků.
Společně s PKÚ Ústí s.p., AGH Krakov a fakultou
BERG TU Košice byl zpracován a podán ke schválení
projekt zabývající se problematikou kontroly zlikvidovaných starých těžebních vrtů na ropu a plyn.
Pro potřeby provozní praxe je ve spolupráci
s MND a.s. HBZS Lužice řešena problematika zmáhání tlakových projevů (erupce) otevřeným vrtným
nářadím. Byla již zrealizována a poloprovozně odzkoušena „Aparatura pro zmáhání otevřené erupce
vrtnými tyčemi FIB-1“ a je rozpracována realizace
doprovodného provrtávacího zařízení. Do budoucna se počítá s patentovým řízením.
Dále je pro MND a.s. řešena zejména problematika kontroly provozu sběrných naftových středisek
(SNS) a provozních vrtů na ložiscích uhlovodíků.
Zde se jedná zejména o kontrolu možné kontaminace podzemních a povrchových vod.
Pro potřeby kontroly provozu podzemních zásobníků plynu jsme navrhli provedení monitorovacích systémů a jejich provozování. Jedná se zejména o řešení obsahu metanu v půdním vzduchu
u provozních sond a liniových staveb.
S firmou Green Gas DPB, a.s. Paskov je řešena
zejména problematika možných úniků v okolí
starých špatně zlikvidovaných důlních děl. Tato
problematika byla (v širším kontextu z hlediska výskytu všech možných geohazardů) řešena rovněž
pro Magistrát města Ostravy a to v lokalitě hřiště
Baníku na Bazalech.
Ve spolupráci s PKÚ Ústí s.p je řešena rovněž
supervise při relikvidaci starých špatně zlikvidovaných sond v oblasti CHOPAV řeky Moravy.
Další oblastí je sledování inženýrskogeologických poměrů. Inženýrská geologie je schopna
poskytnout mapové podklady v rámci bezpečnostních rizik. Jedná se o vytvoření několik druhů map
v rámci inženýrskogeologického hodnocení, jako
je základní inženýrskogeologická mapa s výskytem
svahových deformací. Dále je možno vytvořit mapy
hodnocení svahových nestabilit, kde se rizikovost
výskytu nové svahové deformace zohledňuje pomocí tzv. „Landslide Susceptibility Assessment“.
Zvláštní zřetel je nutno brát na oblasti ovlivněné
těžbou, kde se mohou vyskytovat nestability poklesových kotlin. Výsledkem je mapový podklad
rizika existence svahových nestabilit. Kromě uvedených mapových podkladů je možné pro oblast
hodnocení rizika vytvořit multifaktoriální mapy
různých geodynamických procesů, které zohledňují vhodnost území pro vybraný účel (např. zakládání staveb apod.).
Institut geodézie a důlního měřictví se věnuje problematice stability povrchových objektů.
Jedním z prostředků používaných při posuzování
stability povrchových objektů je geodetický monitoring. Geodetický monitoring slouží k získávání
podkladů pro:
1) posouzení účinků stavebního objektu na základovou půdu,
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2) sledování stavu, funkce a bezpečnosti nových
stavebních objektů a porovnání naměřených
hodnot posunů s očekávánými hodnotami uvedenými ve stavebním projektu, 3)sledování stavu, funkce a bezpečnosti stávajících stavebních
objektů ovlivněných stavební činností v jejich
blízkém okolí.
Z hlediska bezpečnosti a použitelnosti stavebního objektu se geodetický monitoring provádí
během výstavby stavebních objektů i po dokončení výstavby během užívání stavebního objektu.
Pro každý stavební objekt, jehož posuny se mají
měřit, se vypracuje projekt měření posunů. Metody měření a vyhodnocení výsledků geodetického
monitoringu se volí tak, aby se dosáhlo požadované přesnosti ve všech etapách měření při dodržení
zásady hospodárnosti.
V případě, že se objeví poruchy užívaného stavebního objektu, navrhne se geodetický monitoring na základě odborného statického posudku.
V případě, že lze očekávat posuny a přetvoření stavebních objektů vlivem přitížení nebo odlehčení
základové půdy v okolí, změnou hladiny podzemní
vody, apod., pak se provede základní etapa měření
před očekávaným ovlivněním stavebního objektu
a četnost následných etap měření geodetického
monitoringu se stanoví na základě odborného statického posudku. Stavební objekty postavené na
poddolovaném území jsou ještě před zahájením
těžby zařazeny do jedné z pěti skupin stavenišť na
základě odborného báňského posudku. Stavební
objekty zařazené do V. skupiny stavenišť obvykle
nevyžadují zajištění proti účinkům poddolování
a mohou být nadále bezpečně užívány. Objekty
v III. a IV. skupině stavenišť lze zpravidla zajistit proti účinkům poddolování ekonomicky přijatelným
způsobem. Stavební objekty zařazené do I. a II. skupiny stavenišť se již obvykle nevyužívají. Geodetický monitoring za účelem měření posunů a přetvoření stavebních objektů na poddolovaném území
se navrhuje tak, aby základní etapa měření proběhla před zahájením těžby. Četnost následných etap
měření se volí podle významu a důležitosti objektu
tak, aby byla zajištěna bezpečnost obyvatelstva při
užívání stavebních objektů.
Institut environmentálního inženýrství se
v bezpečnostní oblasti zabývá jak problematikou
odpadů, tak riziky spojené s invazními druhy rostlin
a termicky aktivními odvaly.
Popel ze spalování rostlinné biomasy byl použit pro přípravu sorbentu na bázi modifikované
polyuretanové pěny, který je předmětem patentu
CZ 303549. Sorbent pro sorpci především lehkých
kapalin (dříve ropných látek) z pevného povrchu
a vodní hladiny, je tvořen polyuretanovou pěnou,
popelem po spalování biomasy a hydrofobizační
přísadou. Takto připravený sorbent je využitelný
především pro odstraňování a dočišťování úniků
provozních kapalin, mazadel a paliv z pevného
povrchu a vodní hladiny. Na základě patentu byl
připraven funkční vzorek, který byl poloprovozně
ověřen Hasičským záchranným sborem na letišti
v Mošnově při odstraňování motorové nafty, oleje
a leteckého petroleje z pevného povrchu. Výsledky, tj. sorpční kapacita sorbentu a účinnost odstranění znečišťujících látek z povrchu, byly srovnatelné s běžně dostupnými komerčními sorbenty.
Neméně důležitý je také fakt, že použité majoritní
složky sorbentu, tj. biomasový popel a polyuretanová pěna jsou odpady. Na tyto výsledky bylo
navázáno a s použitím výše popsaného sorbentu
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byl vytvořen sorpční had, který byl rovněž předmětem poloprovozního ověření. Poloprovozní
ověření provedla jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Pro vlastní
poloprovozní ověření byly nasimulovány havárie
na pevném povrchu a vodní hladině (nádrž o objemu 2000 l H2O) při použití motorového oleje,
motorové nafty, motorového benzínu a leteckého
petroleje. Výsledky odstranění znečišťujících látek
byly srovnatelné s výsledky při použití komerčních
sorpčních hadů. Na IEI jsou vyvíjeny další sorbenty
na bázi druhotných surovin, které jsou potenciálně využitelné v praxi pro odstraňování znečišťujících látek z ŽP.
Problematikou hodnocení zdrojů a rizik spojených s výskytem invazních druhů rostlin v česko-polském pohraničí se bude zabývat projekt
INVARO, řešený ve spolupráci Hornicko-geologické fakulty VŠB-Ostravské univerzity s Hlavním
báňským institutem (GIG) v Katowicích. Celkový
rozpočet projektu činí 247 980,– Euro, projekt bude
řešen po dobu 24 měsíců, zahájení je plánováno
(v závislosti na termínu podpisu Smlouvy o projektu) na únor-březen 2017. Projekt se týká ochrany
biologické rozmanitosti původních ekosystémů
v příhraničních oblastech a současně zvýšení povědomí místních obyvatel a místních samospráv
s problematikou spojenou s výskytem invazních
druhů. Tyto druhy jsou hrozbou pro všechny vyvíjející se a již stabilizované ekosystémy, současně
jsou nebezpečné i vzhledem k jejich vlivům na
zdraví člověka. V rámci projektu bude vyvinuta
autorská metoda k hodnocení zdrojů a rizik spojených s výskytem invazních druhů rostlin v území
vybraných obcí v česko-polské příhraniční oblasti.
Cílem projektu je spolupráce mezi institucemi, samosprávou, výměna znalostí a zkušeností k ochraně území před invazními druhy rostlin. V rámci
projektu budou realizována školení pro obyvatele
a místní samosprávy k řešení invazních druhů.
Projekt TERDUMP Spolupráce VŠB-TUO/GIG Katowice na průzkumu hořících hald na obou stranách společné hranice bude řešit monitorování
a analýzu termicky aktivních odvalů a hald po těžbě uhlí v regionech Ostravska a Horního Slezska
(PL). Na základě tohoto bude provedeno posouzení rizika z hlediska emise prachu a plynů, které
zhoršují kvalitu ovzduší v příhraničních oblastech.
Nositelem projektu je VŠB-TUO, konkrétně Institut
environmentálního inženýrství na Hornicko-geologické fakultě. Polským partnerem v projektu pak
je Hlavní báňský institut (GIG Katowice) v Katovicích. Celkový rozpočet projektu naplánovaného
na 30 měsíců činí cca 399 520,– Euro. Projekt obdrží dotaci v rámci Programu CZ-PL Překračujeme
hranice, který je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Začátek realizace se
pak (v závislosti na termínu podpisu Rozhodnutí
a dalších formalit) předpokládá v únoru až březnu
tohoto roku.
Institut geoinformatiky
Zaměstnanci Institutu geoinformatiky se dlouhodobě zabývají základním i aplikovaným výzkumem v mnoha oblastech ve vazbě na bezpečnost.
Od roku 2007 máme uzavřenu rámcovou smlouvu
s Ministerstvem vnitra ČR, resp. s Policejním prezidiem, o vzájemné spolupráci v oblasti geoinformatiky. Vlastními analýzami kriminality se zabýváme od r. 2010, jsme průkopníci se zpracováním
prostorových dat o konkrétních trestných činech
a přestupcích, vč. harmonizace, integrace a agregace dat, organizace multidimenzionálních databází

a OLAP, detekce anomálních lokalit se zvýšenou
úrovní kriminality, časoprostorové analýzy, vazby
k demografickým, sociálním a urbánním charakteristikám či metody predikce (analýzy opakované
viktimizace, analýzy rizikových oblastí, geografické
profilování). Zabýváme se také analýzami a mapováním stavu a vývoje sociálně patogenních jevů
a ovlivňujících faktorů ve velkém prostorovém
měřítku. Realizujeme prostorové analýzy v GIS pro
plánování a optimalizaci činností bezpečnostních
složek (analýzy šíření, trasování, optimalizace lokalizace sil a prostředků, dostupnosti, analýzy viditelnosti atd.). Podobně se zabýváme také identifikací
oblastí ohrožených sociální exkluzí.
Další oblasti zájmu ve vazbě na bezpečnost byly
řešeny v rámci projektu bezpečnostního výzkumu
s názvem Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi. Stěžejní byla oblast
predikce rizika vzniku přívalových povodní v okolí
vodních toků pro potřeby včasného varování obyvatel. Mezi další oblasti výzkumu patřilo vytipování
lokalit potenciálně ohrožených sesuvy půdy po
přívalových srážkách a vyhledávání tras pro přesun
jednotek v otevřeném terénu pří zásahu u úniku
nebezpečné látky na železniční trati.
Pracovníci institutu geoinformatiky se zabývají také vývojem produktů a aplikací pro meteorologický nowcasting extrémních jevů počasí
s využitím metody GNSS meteorologie. Dále spolupracujeme na analýzách hoření hald ve správě
společnosti DIAMO z termo snímků a jsme spoluautoři certifikované metodiky k určování pohybu
osob v čase a prostoru z mobilních sítí. Již dlouhodobě vytváříme Elektronický atlas pro potřeby vizualizace dat statistického sledování událostí v požární ochraně pro potřeby Generálního ředitelství
HZS. Tento vývoj probíhá ve spolupráci se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. Jsme
zapojeni rovněž do expertního týmu pro vypracování znaleckého posudku příčin vzniku sesuvu na
jihovýchodním úbočí kopce Kubačka, okres Litoměřice (spolupráce s Fakultou stavební).
ad3)
Institut ekonomiky a systémů řízení spojuje
bezpečnostní problematiku s pedagogickým procesem, konkrétně v oblasti managementu rizik.
Problematika managementu rizik je vyučována
v rámci předmětu Management v hospodářské
praxi, který je zařazen do studijního plánu navazujícího magisterského oboru Ekonomika a řízení
v oblasti surovin. Studenti se seznamují s předmětnou problematikou jednak z obecného hlediska, a to zejména z pohledu standardu ISO 31000,
a jednak v aplikaci na průmyslový podnik působící
v sektoru těžby a zpracování nerostných surovin.
Těžiště výkladu je zaměřeno na oblast analýza rizika a opatření umožňující ošetření rizika. V rámci
analýzy rizika jsou studenti seznámeni s metodickými přístupy a technikami (např. Ishikawův diagram, FMEA, citlivostní analýza, pravděpodobnostní stromy, scénáře, stavebnicové metody).
Uvedený výčet aktivit v oblasti bezpečnosti
není konečný, neboť HGF pružně reaguje na příležitosti dané uveřejňovanými výzvami i požadavky praxe na vědecko-výzkumnou i pedagogickou činnost v bezpečnostně-technologické
oblasti.
Mgr. Kristina Neničková
Hornicko geologická fakulta VŠB-TUO
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Víme, co dýcháme?

Přestože se ovzduší od 70. let minulého století
výrazně zlepšilo a došlo ke snížení emisí tuhých
znečišťujících látek z průmyslu až o 90%, zájem občanů o tuto problematiku v posledních letech spíše
roste. Čím to je způsobeno? Jsou obavy obyvatel
opodstatněné?
V 90. letech došlo k poklesu emisí tuhých znečišťujících látek v celé České republice a to zejména v důsledku útlumu technologií a uzavření
řady neekonomických a neekologických provozů.
Následně výrobní firmy přijaly ekologická opatření a své provozy tzv. „odprášily“. Když porovnáme
situaci z hlediska času například v Moravskoslezském kraji, v 70. letech zde bylo vypuštěno z průmyslových podniků 325 tisíc tun prachu a v roce
2015 to už bylo pouze 5 tisíc tun.
V České republice se na počátku 90. let začal
stav znečištění ovzduší monitorovat a hodnotit
dopad znečištění na lidské zdraví. Zpočátku se
jednalo o odbornou práci malé skupiny lidí, ale po
dalších 10 letech se stalo ovzduší věcí veřejnou.
Znečištěné ovzduší je vnímáno širokou veřejností jako rizikový faktor, který prokazatelně vede ke
zkrácení délky lidského života a snižuje také jeho
kvalitu, neboť znečišťující látky souvisí s výskytem
řady vážných onemocnění, ohrožují děti, chronicky
nemocné a starší lidi. Touto problematikou se již
více jak 20 let zabývají hygienické stanice na úrovni
krajů, Český hydrometeorologický ústav a Státní
zdravotní ústav a kvalita ovzduší, pro jeho řízení

a regulaci, je sledována na zhruba 150 místech
v České republice.
Mezi „nejšpinavější“ regiony v Evropě patří
v současné době Moravskoslezský kraj. Emise tuhých částic z průmyslových zdrojů Moravskoslezského kraje představují 11,4 % emisí celé ČR. K překračování imisních koncentrací pro PM10 dochází
na 34,6 % území, u benzo(a)pyrenu pak na 80,3 %
území. A právě prach a benzo(a)pyren souvisí zejména s lokálním vytápěním. Identifikace tohoto
problému a nutnost řešit snížení emisí z „domácích
kotlů“ vedla ke kotlíkovým dotacím na úrovni krajů. Tyto dotace mohou kvalitě ovzduší výrazně pomoci, neboť podle dostupných zdrojů jsou „domácí
kotle“, například v již zmíněném Moravskoslezském
kraji, odpovědné za 2300 tun prachu ročně, což je
téměř polovina všech emisí tuhých znečišťujících
látek. Jedná se však pouze o výpočet - realita bývá
v problémových lokalitách výrazně horší!
A zde je prostor právě pro samosprávu na úrovni
měst a obcí. Přesvědčit souseda, aby netopil vším,
co mu přijde pod ruku, nebo aby nepálil odpad,
je určitě obtížné. Případné sousedské spory, nebo
spory občana s obcí, bývají však nekonečné a ve
finále nikdo nevyhraje. Řešením je nejen kontrola
provozu kotlů, a nově od roku 2017 také kontrola
čím občané topí, ale rovněž motivace a proaktivní
přístup městských a obecních úřadů. V souvislosti
s tím je potřeba zmínit, že není vždy úplně vhodné volit primárně variantu „represivního“ řešení

vůči občanům. Je potřeba zejména vychovávat
a šířit osvětu napříč generacemi s důrazem na to,
v čem topit, čím topit a jak topit! To by si měl vzít
za své každý starosta a zastupitel v každé malé obci
i velkém městě. Zmapovat problémovou lokalitu, komunikovat s lidmi, vysvětlovat, domlouvat
a pomáhat administrovat, případně dofinancovat
a „zařídit“ kotlíkovou dotaci, které dnes poskytují
všechny kraje napříč republikou.
Výše zmíněné monitorovací stanice neodhalí
konkrétní zdroj znečištění (nezodpovědného souseda, vliv dopravy, vliv průmyslu, atd.). Abychom
dokázali identifikovat problémovou lokalitu na
území obce či města a poznat konkrétní procesy
v ovzduší, musíme území zmapovat například pomocí mobilní techniky (měřící vůz), odebrat částice
(prach a další) a na základě analýzy je přiřadit konkrétním zdrojům. Díky dostupnosti speciální měřicí
a laboratorní techniky, je dnes metoda „identifikace zdrojů“ používána například na VŠB – Technické
univerzitě Ostrava, se kterou v této oblasti Bezpečnostně technologický klastr spolupracuje. BTKlastr
je neziskovou organizací, která sdružuje firmy a výzkumná pracoviště za účelem společného zájmu
a jeho posláním je posilování a zlepšení bezpečnosti v mnoha oblastech, přičemž „ekologická bezpečnost“ je jednou z primárních. BTKlastr, mimo
odborníků na tuto problematiku se zaměřením
na edukaci a poradenství, disponuje také mobilní
měřící laboratoří umístěné v monitorovacím voze,
který je pro sledování kvality ovzduší akreditován
podle mezinárodních norem a má k měření také
autorizaci Ministerstva životního prostředí. Výhodou monitorovacího vozu je vysoká mobilita, akčnost a schopnost dojet až k místu problému.
Monitorovací vůz se obvykle používá k:
• identifikaci zdrojů znečištění v problémových
lokalitách
• posouzení vlivu průmyslu na ovzduší
• ověření účinnosti ekologických opatření (kotlíková dotace)
• ověření vlivu liniových staveb (komunikací)
• posouzení rizika pro veřejnost při haváriích,
požárech, atd.
• monitoringu vlivu sanačních prací při odstranění ekologických škod na ovzduší
Závěrem je potřeba říci, že ovzduší si zaslouží
zájem odborné i laické veřejnosti. Nedýchat prostě nelze! Pro obce a města by proto kvalita ovzduší
měla být jednou z priorit.
Mgr. Jiří Bílek, Mgr. Simona Guzdková
BTKlastr

Konference Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání
BTKlastr se aktivně zúčastnil konference „Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání
inovativními metodami“, která se uskutečnila
13. září 2016 v Třinci. Konferenci pořádal zmocněnec vlády ČR pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Žilinským samosprávným krajem. Záměrem
konference bylo představení fungujících projektů
zaměřených na technické vzdělávání v mateřských,
základních a středních školách a dosažení zvýšení
zájmu o techniku a technické obory.
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KOMERČNÍ SLUŽBY BTKLASTRU
Služby akreditované měřicí laboratoře imisí
BTKlastr nabízí služby mobilní měřící laboratoře
imisí. Jedná se o unikátní mobilní měřící laboratoř, která je provozována jako zkušební laboratoř
č. 1639 – „Zkušební laboratoř BTKlastr“ – akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Je jednou z nejmodernějších měřících laboratoří
imisí v České republice. Hlavní činnost laboratoře
je zaměřena na problematiku tuhých znečišťujících látek (TZL) v oblasti PM10, PM4, PM2,5, PM1
a plynných imisí NOx, SO2, O3, CO. Pro komplexní
náhled na situaci je využito kontinuálního měření
imisí v návaznosti na konkrétní meteorologické
podmínky. Bezpečnostně technologický klastr je
rovněž rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR autorizovanou osobou měření úrovně
znečištění a to v tomto rozsahu: tuhé znečišťující
látky PM10, PM2,5, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid
dusičitý, oxid dusnatý, oxid uhelnatý, ozón.

oblasti, problematiky úrazů či jejich odškodňování.
Centrum expertů sdružuje odborníky a experty
z široké oblasti bezpečnosti a nabízí také vypracování posudků, stanovisek a odborných zpráv
dle požadavků zadavatele prakticky ve všech oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro
naše klienty nabízíme zpracování znaleckých posudků, stanovisek, odborných zpráv, dokumentace
či poradenství v těchto oblastech:
• požární bezpečnost
• protivýbuchová ochrana a hodnocení rizik
• stavebnictví
• ochrana kritické infrastruktury
• materiálová bezpečnost
• bezpečnostní technika a zabezpečení
• bezpečnost a ochrana zdraví při práci
• kybernetická bezpečnost v IT oblasti a elektrotechnice
• legislativa

Služby Centra expertů
Centrum expertů Bezpečnostně technologického klastru poskytuje služby k prevenci rizik
a odborné informace zaměřené na ochranu zdraví
a života lidí, ochranu majetku před požáry, nehodami, živelnými pohromami, vloupání a dalšími
mimořádnými událostmi. Experti BTKlastru poskytují také služby zaměřené do právní a legislativní

Hodnocení psychofyziologického
stavu organismu
BTKlastr nabízí měření psychofyziologického
stavu organismu pomocí neinvazivního vyšetření
autonomního nervového systému v návaznosti na
sledování srdeční frekvence. Měření probíhá pomocí mikropočítačového přístroje DiANS a na základě výsledků můžeme identifikovat stav lidského

Workshop k výzvě z OPZ

Diskuzní fórum
SMART AFTER MINING

BTKlastr byl spolupořadatelem diskusního fóra
„Smart After Mining v Moravskoslezském kraji“, které se uskutečnilo 31. října 2016 ve Vědecko-technologickém parku VŠB – TU Ostrava. Cílem diskusního
fóra bylo otevřít témata a definovat možné směry
vývoje a podpory nové dimenze rozvoje Moravskoslezského kraje v oblasti průmyslu 4.0, kybernetické
bezpečnosti a digitální agendy. Rovněž byly v rámci
této akce účastníkům představeny dotační možnosti z Technologické agentury České republiky.

Odborné zkoušky v laboratoři na testování
životnosti bezpečnostních zámků
V naší laboratoři na testování a výzkum bezpečnostních zámků nabízíme provedení zkoušek životnosti bezpečnostních zámků dle ČSN EN 12209.
Centrální dohledové a poplachové centrum
V našem Centrálním dohledovém a poplachovém centru v Havířově – Prostřední Suché nabízíme využití sdíleného dispečinku dle ČSN EN 50518.
Konference, workshopy, semináře
BTKlastr nabízí pořádání konferencí, workshopů, seminářů a dalších odborných akcí na klíč zadavatele.

NOVINKY ZE SEKCE FUNDRAISING
INOVAČNÍ VOUCHERY
Představujeme vám jednoduchou výzvu
z Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost, z níž mohou podnikatelé
financovat poradenské a expertní služby nebo
různá měření, testování, zkoušky, vývoj SW a další aktivity pro rozvoj malých a středních podniků.

BTKlastr pořádal dne 23. září 2016 pro své členy workshop k výzvě „Vzdělávání – společná cesta
k rozvoji! z Operačního programu Zaměstnanost.
Smyslem setkání byla specifikace vzdělávacích potřeb členů klastru a zapojení zaměstnanců členů
BTKlastru do připravovaného projektu.

organismu, životní i pracovní stresory a doporučit
klientovi změnu životního stylu či jiná opatření
k eliminaci psychického i fyzického opotřebení.
Toto měření je určeno pro jednotlivce i kolektivy
zaměstnanců, u kterých je riziko dlouhodobé psychické nebo fyzické zátěže, ale také pro zaměstnavatele, kteří chtějí předcházet rizikům pracovních
úrazů a nehod způsobených právě únavou a vyčerpáním zaměstnanců. Rovněž je možné pomocí
přístroje testovat odolnost osob pro účely vysoké
manažerské funkce či krizové řízení.

Podmínky programu:
Termíny:
Vyhlášení výzvy: 1. května 2016
Termín příjmu žádostí: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2017
(výzva průběžná, uspokojování žadatelů do vyčerpání alokace 200 mil.)
Forma a míra podpory:
Míra dotace: 75%
Minimální dotace na jeden projekt: 80.000,– Kč
Maximální dotace na jeden projekt: 250.000,– Kč
Forma podpory: de-minimis
Vyplacení dotace: ex-post /zpětně na základě
faktury za službu/
Doba realizace: max. 1 rok
Schválení projektu: cca 1 měsíc od podání projektové žádosti
Podporované aktivity:
nákup poradenských, expertních a podpůrných
služeb - měření, diagnostika, vývoj softwaru,
testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování,
certifikace – podrobnosti viz. příloha č. 1
Uznatelný náklad:
služba
Výstupy:
výzkumná, laboratorní, měřící zpráva, analýza,

protokol, metodika, technologický postup, materiálová studie
Žadatel:
• podnikatelský subjekt, který je malým nebo
středním podnikem (MSP)
• dopad projektu musí být mimo území hlavního
města Prahy /rozhodující není sídlo žadatele, ale
skutečné místo realizace projektu – např. provozovna/
• žadatel musí mít uzavřené nejméně 2 účetní období, dokládá čestným prohlášením
• každý žadatel může předložit max. 3 projekty na
jedno IČ
• žadatel musí náklady napříč podanými projekty sčítat a v případě, že by se jednalo o shodné
nebo obdobné plnění, musí vypsat výběrové
řízení (400 tis. bez DPH)
Dodavatel:
• musí být organizací pro výzkum a šíření znalostí ze seznamu schváleného radou pro VaV – viz.
příloha
• nebo certifikovanou zkušebnou – dokládají platný
certifikát od Českého institutu pro akreditaci
Cena za kompletní zpracování
projektové žádosti, včetně příloh:
5.000,– Kč nevratná záloha
20.000,– Kč po schválení projektu
V případě zájmu o tuto, nebo jakoukoli jinou
dotaci, kontaktujte prosím Sekci Fundraisingu
BTKlastru.
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Workshop k dotačním
možnostem z OP PIK

BTKlastr pořádal dne 9. listopadu 2016
workshop, který byl zaměřen na dotační možnosti
z Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost. Členům klastru byly představeny všechny programy podpory a podrobněji
byla rozebrána výzva Spolupráce – Klastry – III. výzva s cílem definování projektů kolektivního výzkumu a sdílené infrastruktury BTKlastru.

Projektová podpora
dobrovolných hasičů

BTKlastr úspěšně zpracoval dva velké projekty
do programu INTERREG V-A SK-CZ. První projekt
s názvem „Zachraňujeme spolu“ podávala členská organizace SH ČMS - KSH Moravskoslezského
kraje s partnerem Dobrovoľná požiarna ochrana
Žilinského samosprávného kraje. Tento projekt
vychází z potřeb institucí SH ČMS a DPO SR a jeho
cílem je vytvářet a upevňovat partnerství v oblasti práce s mládeží a její systematické přípravě na
činnost v zásahových jednotkách dobrovolných
hasičů. Druhý projekt s názvem „Rozvoj kooperace
a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru“ má za cíl vytvořit a prohloubit partnerství místních iniciativ zabezpečujících
odbornou přípravu členů sborů dobrovolných
hasičů v ČR a SR v celém přeshraničním prostoru
a podporuje vzájemné setkávání, školení, společné
výcviky a další kooperační aktivity, jejichž výstupy
budou mít celospolečenský dopad v oblasti ochrany zdraví a majetku obyvatel příhraničí. Žadatelem
je Ústřední hasičská škola Jánské Koupele a partnerem Ústredná hasičská škola Martin.

INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE
Integrované územní investice (ITI) jsou určeny
pro metropolitní oblasti či sídelní aglomerace
s koncentrací nad 300 tisíc obyvatel. Teritoriálně
zde spadají metropolitní oblasti Brna, Ostravy,
Plzně a sídelních aglomerací Ústecko-chomutovské, Olomoucké a Hradecko-pardubické aglomerace.
Podnikatelé a žadatelé o dotace z těchto vymezených teritoriálních oblastí ČR, mohou být
zvýhodněni před ostatními žadateli z celé České
republiky v rámci výzev zaměřených na tzv. Integrované územní investice (ITI).
Integrované územní investice (ITI) jsou vymezeny ve Strategii regionálního rozvoje ČR 20142020 a využity v největších metropolitních oblastech celostátního významu.
• ITI Ostravské metropolitní oblasti
• ITI Brněnské metropolitní oblasti
• ITI Plzeňské metropolitní oblasti
• ITI Olomoucké aglomerace
• ITI Hradecko-pardubické aglomerace
• ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
Výhodou ITI je, že řídící orgány jednotlivých
operačních programů rezervují finanční prostředky pro realizaci projektů na základě integrovaných strategií a projekty musí mít dopad
v dané oblasti. ITI jdou napříč širokým spektrem
dotačních programů, jako jsou OP Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP

Zaměstnanost, OP Doprava a Integrovaný regionální OP.
ITI řeší tyto problematické oblasti:
• oblast dopravy a mobility, kdy je snahou posílit regionální dopravní vazby, a to propojením
jádra a zázemí příslušné aglomerace, odstraněním dopravních bariér a rizik a integrací veřejné
dopravy a dalších druhů dopravy,
• oblast sociální soudržnosti, přičemž prioritou
je zajištění dostatečné kapacity a kvality veřejných služeb a ochrany před sociálním vyloučením znevýhodněných osob,
• oblast udržitelné ekonomiky a posilování
konkurenceschopnosti zvyšováním kvality
lidských zdrojů (vzdělávání) s napojením na
podnikatelský sektor, využití potenciálu vědy
a techniky podporováním síťování a spolupráce univerzit a vědecko-výzkumných pracovišť
s inovativními podniky,
• oblast ekologie zajištěním ekologické stability
urbanizovaných území, kvality ovzduší, rozvoje ekologicky zaměřené dopravy, péče o sídelní zeleň, zlepšení kvality vody a zásobování
vodou, protipovodňová ochrana či zkvalitnění
systému sběru, třídění a opětovného využití
odpadu.
První výzvy pro oblasti ITI začínají jednotlivé
řídící orgány vyhlašovat právě nyní. V případě
zájmu o konzultaci vašeho projektového záměru nás neváhejte kontaktovat.

FESTIVAL BEZPEČNOSTI

SECURITAS 21
9. 6. 2017
Ostrava, Dolní oblast Vítkovice

Valná hromada BTKlastru
Dne 20. 9. 2016 se v sídle klastru uskutečnila řádná
valná hromada, která schválila hospodářský výsledek,
zprávu dozorčí rady a výroční zprávu za rok 2015
a také další aktivity klastru na nadcházející období.
Vydavatel:
Bezpečnostně technologický klastr, z. s.
Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava - Výškovice
info@btklastr.cz, www.btklastr.cz
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