
DOTAČNÍ MOŽNOSTI

PROGRAM DLOUHODOBÁ 
MEZISEKTOROVÁ  
SPOLUPRÁCE

Tento program je součástí operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) v programovém 
období 2014–2020. Cílem výzvy je podpořit zinten-
zivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro-
střednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partner-
ství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační 
sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Sou-
částí spoluprací může být rovněž vznik a  vybavení 
společného výzkumného pracoviště.

Na co lze dotaci využít?
• Vytvoření, realizace, či prohloubení spoluprá-

ce v  rámci partnerství výzkumných organizací 
s aplikační sférou.

• Příprava a vznik strategie dlouhodobé spoluprá-
ce výzkumných organizací se subjekty z aplikač-
ní sféry.

• Spolupráce v  rámci realizace společných vý-
zkumných aktivit/záměrů.

• Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezi-
národní spolupráce se zahraničními výzkumný-
mi subjekty a subjekty z aplikační sféry.

• Aktivity vedoucí k  navázání a  prohloubení me-
zioborových partnerství.

• Příprava společně zpracovaných mezinárodních 
projektových žádostí související s  aktivitami 
a zaměřením projektu.

• Vznik nebo rozvoj společných výzkumných pra-
covišť, včetně pořízení infrastruktury.

• Aktivity vedoucí k  šíření výsledků společné vý-
zkumné činnosti a jejích výstupů.

• Odborné vzdělávání výzkumných pracovníků 
související s aktivitami a zaměřením projektu.

• Členství v odborných organizacích/platformách/ 
konsorciích.

• Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, 
včetně odborného vedení studentských prací.

Jak velkou podporu lze získat?
• Míra podpory: až 95% dotace.

Kdo může o dotaci žádat?
• Subjekty splňující definici organizace pro vý-

zkum a šíření znalostí (veřejné vysoké školy, vý-
zkumné organizace, soukromoprávní subjekty 
vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostat-
ní subjekty).

• Projekty musí mít povinné partnerství (obchod-
ní korporace, VŠ, organizace splňující definici or-
ganizace pro výzkum a šíření znalostí).

Kdy je možné o dotaci požádat?
• Předpokládaný termín je od června 2017 do říj-

na 2017.

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. je zapo-
jen do projektu „Společná česko - polská měření pře-
shraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší“, 
zkráceně AIR BORDER z operačního programu INTE-
RREG V- A Česká republika – Polsko. Hlavním řešite-
lem projektu je Vysoká škola báňská – Technická uni-
verzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového 
inženýrství a druhým zapojeným partnerem je Insty-
tut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy 
Instytut Badawczy.

Hlavním cílem projektu je prohloubit spolupráci 
mezi českými a  polskými odbornými institucemi 
působícími v oblasti ochrany ovzduší a napomoci 
tak řešení závažného problému nadlimitního zne-

Projekt AIR BORDER

čištění ovzduší v příhraniční oblasti Moravskoslez-
ského kraje a Slezského vojvodství.

V rámci projektu budou zahájena společná mě-
ření kvality ovzduší, zaměřená na určení množství 
přeshraničního přenosu znečištění. Specializovaná 
kontinuální měření budou na české straně probíhat 
v  Horní Suché na dnes již nevyužívané těžní věži 
dolu František a na polské straně na monitorovací 
stanici v  Ratiboři. Výstupem těchto měření bude 
vyčíslená denní hodnota přenosu polétavého pra-
chu a jeho směr. Jednodušeji, budeme vědět, kolik 
polétavého prachu proudí od nás do Polska a kolik 
z  Polska zpět. Výsledky měření budou statisticky 
zpracovány a  zhodnoceny v  závěrečné studii. Pro 
českou i  polskou stranu budou výstupy projek-
tu významným zdroje informací jak pro veřejnou 
správu či neziskovou sféru, tak pro veřejnost.

Bezpečnostně technologický klastr poskytne do 
projektu svou mobilní měřicí laboratoř imisí, která 
bude umístěna v blízkosti těžní věže dolu František 
a  bude kontinuálně monitorovat přenos suspen-
dovaných částic PM10 a  PM2,5 pomocí přístroje 
PALAS. Stejný optický analyzátor pak bude umístěn 
na střeše těžní věže ve výšce cca 80 m.
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Máte krizový plán pro případ 
ekologické havárie?

Všechny společnosti, které zpracovávají, skla-
dují nebo distribuují nebezpečné chemické látky, 
petrochemické společnosti, zpracovatelé odpadů 
a  provozovatelé skládek či spaloven jsou regulo-
vány celou škálou environmentálních předpisů 
(zákon o životním prostředí, zákon o vodách, lesní 
zákon, zákon o chemických látkách, zákon o závaž-
ných průmyslových haváriích, zákon o ekologické 

Nepodceňujme environmentální rizika

újmě). Legislativa rovněž vyžaduje po těchto sub-
jektech pojištění ekologických škod. Asi si dove-
dete představit, jakou hrůzu páchají ekologické 
škody. Ekologické havárie jsou velkým zásahem do 
životního prostředí a do života lidí obecně. Sanační 
práce na uvedení životního prostředí do původní-
ho stavu či vyčištění kontaminované oblasti mo-
hou trvat i několik desítek let.

Webový portál specializující se na risk manage-
ment environmentálních rizik, StrategicRISK, uspo-
řádalo průzkum mezi evropskými společnostmi, je-
hož cílem bylo zjistit, jak risk manažeři a odpovědní 
pracovníci ve vedení firem vnímají environmentál-
ní rizika. Výsledky průzkumu, 37 společností z celé 
Evropy, ukázaly, že nejvyšší pozornost je věnována 
riziku poškození dobrého jména společnosti. Do-
konce 2/3 respondentů odpovědělo, že nemají 
připravený žádný krizový plán pro případ ekolo-
gické havárie. I přesto, že si firmy plně uvědomují, 

že jakékoliv zaváhání může situaci jen zhoršit. 74 % 
účastníků průzkumu odpovědělo, že nebere v po-
taz rozdíly v zákonech a regulacích v různých stá-
tech, i přesto, že environmentální rizika po celém 
světě nejsou vůbec stejná. A celkově tak průzkum 
ukázal, že 67 % společností nemá krizový plán 
pro případ ekologické havárie, byť je to klíčová 
součást každého strategického podniku.

Nedílnou součástí správného a  odpovědného 
risk managmentu je i kvalitní specializované envi-
ronmentální pojištění. A  to z mnoha důvodů. Ne-
jenom kvůli tomu, že pojištění pokryje škody na 
majetku, na zdraví a životě, ale i náklady na právě 
zmiňované vyčištění, obnovu postiženého místa, 
náklady právního zastoupení v  souvislosti s obra-
nou proti nároku na náhradu škody, úhradu po-
zvolných a postupných škod, dodatečné nepředví-
datelné náklady a lze si sjednat i pojištění profesní 
odpovědnost či odpovědnost dodavatelů a rovněž 

V dnešní době častěji slýcháváme o ekologickém průmyslovém znečištění, než tomu bylo v minulosti. Změna legislativy a informační povinnost 
o ekologickém znečištění se dotýká většího počtu subjektů jak v průmyslovém odvětví, tak i oblasti služeb. O tom se můžeme přesvědčit nejen v za-
hraničí, ale i v tuzemsku. Znečištěná a kontaminovaná voda v potrubí, výbuchy v průmyslovém odvětví, úniky nebezpečných látek v řekách a spousta 
dalších rizik, která mohou ohrožovat životní prostředí kolem nás.

Bezpečnostně technologický klastr pořádal 
dne 11. 1. 2017, v rámci pracovní skupiny Výzkum 
a  vývoj, workshop k  problematice zabezpečení 
produktovodu pro firmy ČEPRO, a. s. a SLOVNAFT, 
a. s. Cílem workshopu, který odborně zaštítil prof. 
Vladimír Vašinek z Fakulty elektrotechniky a infor-
matiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity 
Ostrava, bylo představit možnosti využití vláknově 
optických senzorů pro účely zabezpečení produk-
tovodů výše uvedených firem.

Vláknově optické senzory
Vláknově optické senzory a  systémy vycházejí 

z vláknově optických komunikací, využívají téměř 
identické prvky a součástky jako optické komuni-
kace. Zásadním rozdílem je, že ve vláknově optic-
kých komunikacích se dělá vše pro to, aby se vlivy 
okolí na přenos minimalizovaly, nebo jsou ošetře-
ny v rezervách systému, v případě vláknově optic-
kých senzorů se hledají uspořádání jak tyto vlivy 
naopak maximalizovat.

V  současné době neexistuje veličina  – mecha-
nická, elektrická, chemická, biologická a  další, 
která by nebyla měřitelná vláknově optickými sen-
zory. Senzory je možné řadit do sítí a v mnoha pří-
padech není nutno používat žádných převodníků 
mezi senzory a přenosovou sítí.

Typickým příkladem je počítání vozidel, kdy 
vláknově optický senzor zachytává vibrace vyvola-
né projíždějícími vozidly, převede je na počty změn 
(frekvenční změny) optického výkonu ve vlákně 
a  ty lze přenášet na vzdálenosti 10-20 km po ko-
munikačních vláknech do míst zpracování.

Vláknově optické senzory mohou být rozděleny 
do několika základních kategorií.

Bodové senzory tedy kontaktní čidla měří ve-
ličinu (většinou teplotu) v bodě, ve kterém se do-
týkají daného prostředí. Veličina je měřena pomocí 
zpětného odrazu na látce (GaAs, Fosfor, aj.) umís-
těné na konci vlákna (sondy). Tyto senzory pracují 
většinou na multimódovém vlákně a měří intenzitu 
vracející se z krystalu. Tento senzor má díky použi-
tému médiu pasivní dosah max. stovky metrů.

Dalšími senzory jsou senzory FBG (Fiber Bragg 
Grating). Jedná se o  strukturu podobnou difrakč-
ní mřížce vnořenou do optického vlákna. Světlo 
vedené takovýmto vláknem prochází mřížkou, nic-
méně vlnová délka, která vyhovuje tzv. Braggově 
podmínce, je odražena zpět. Pokud na takovou 
mřížku působíme např. teplotou nebo mechanic-
kým namáháním, vlnová délka odražená zpět se 
mění. Na základě kalibrace takového senzoru mů-
žeme vyhodnotit změny v měřené veličině.

Fázové senzory pracují na základě porovnání 
fází světla. K tomu dochází ve dvou částech (měřící 
a referenční rameno), takto sestavené zařízení na-
zýváme interferometr. Tyto fázové rozdíly mohou 
být měřeny s  extrémní citlivostí. Jsou tak daleko 
přesnější než většina ostatních senzorů, díky če-
muž mají vyšší dynamický rozsah.

Dalším typem vláknových senzorů jsou senzory 
distribuované. Tedy senzory založené na Ramano-
vě (DTS - Distributed Temperature Sensor) a Brilloui-
nově (DSTS - Distributed Strain Temperature Sensor) 
rozptylu. Tyto senzory patří mezi sofistikované zaří-
zení s velkým důrazem na komponenty, především 
na zdroj záření a fotodetektor. Měření teploty popř. 
mechanického napětí se provádí pomocí zpětného 
rozptylu. Tento rozptyl vzniká ve všech částech vlák-
na na základě již popsaných jevů. Ve zpětně odraže-
ném paprsku se nacházejí dvě různé spektrální slož-
ky. Tyto složky jsou na sobě nezávislé, přičemž jedna 
je měřenou veličinou ovlivněna, druhá však nikoliv.

prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., Katedra teleko-
munikační techniky FEI VŠB – TU Ostrava

Možnosti využití vláknově optických systémů v bezpečnostiDOTAČNÍ MOŽNOSTI

PROGRAM INOVAČNÍ 
VOUCHERY

Tento program je součástí operačního progra-
mu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(OPPIK) v programovém období 2014–2020. Cílem 
programu Inovační vouchery je rozvoj komunikace 
a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou 
a  výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské 
subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlast-
ních inovačních aktivit.

Na co lze dotaci využít?
• Nákup poradenských, expertních a podpůrných 

služeb v  oblasti inovací od organizací pro vý-
zkum a  šíření znalostí a  certifikovaných zkuše-
ben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních 
aktivit malých a středních podniků.

Jak velkou podporu lze získat?
• Míra podpory: max. 75 % způsobilých výdajů,
• Maximální výše dotace činí 250 tis. Kč.

Kdo může o dotaci žádat?
• Podnikatelské subjekty (malý a střední podnik).

Způsobilé výdaje:
• poradenské, expertní a  podpůrné služby v  ob-

lasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika;
• testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, 

výpočty, návrhy nových systémů, unikátních 
konstrukčních řešení;

• modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiá-
lu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkční-
ho vzorku v souvislosti s vývojem nebo zavádě-
ním nového produktu či procesu;

• optimalizace procesů, metod, parametrů, design 
nových výrobků – průmyslový, produktový, kon-
zultace, poradenství pro inovace, služby v oblas-
ti nákupu a převodu duševního vlastnictví;

Kdy je možné o dotaci požádat?
• Předpokládaný termín je od července  2017 do 

prosince 2017.
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vlastní ztráty z přerušení provozu v důsledku zne-
čištění.

Legislativa z Evropy
Odpovědnost za škody na životním prostředí 

se řídí směrnicí Evropského parlamentu a  Rady 
2004/35 ES. Na základě této směrnice vstupuje 
s účinností od 1. 5. 2008 v České republice v platnost 
zákon o předcházení a nápravě ekologické újmy.

Český zákon o prevenci závažných havárií kopí-
ruje evropskou Směrnici o řízení nebezpečí závaž-
ných havárií, při nichž jsou přítomny nebezpečné 
látky (tzv. směrnice Seveso II), která nahradila stej-
nojmennou směrnici 82/501/EHS (tzv. Seveso I).

Tajemný název směrnice Seveso vyjadřuje sku-
tečnost, že tato směrnice vznikla jako reakce na 
závažnou havárii spojenou s  únikem jedné z  nej-
toxičtějších látek, dioxinu, v severoitalském městě 
Seveso v roce 1976.

Město Seveso se čtrnácti tisíci obyvateli leží nece-
lých 20 kilometrů severně od italského Milána. V létě 
roku 1976 zde v chemické továrně (patřící švýcarské 
firmě Givaudan, součásti koncernu Hoffmann-Lero-
che), v níž se kromě jiného vyráběl herbicid TCP, vy-
buchl chemický reaktor a do ovzduší se dostaly horké 
jedovaté páry obsahující jednu z nejtoxičtějších látek 
vůbec  – tetrachlordibenzodioxin. Vedení firmy pro-
hlásilo havárii za běžnou a o úniku jedovatého plynu 
se nikdo nezmínil. V důsledku této nezodpovědnosti 
nebyla vyhlášena žádná výjimečná opatření, dělní-
ci dál pracovali v továrně a děti si hrály v zamořené 
oblasti jako obvykle. Teprve po sedmnácti dnech to-
várna přiznala, že plyn, který unikl, obsahoval i dioxin. 
Pouze šťastnou náhodou si havárie nevyžádala bez-
prostřední oběti na životech, na následky otravy one-
mocnělo na 200 dospělých a mnoho dětí. U postiže-
ných se objevovaly silné bolesti hlavy, poškození jater 
a ledvin, která byla v mnoha případech trvalá. Dioxiny 
mají karcinogenní a pravděpodobně též mutagenní 
a teratogenní účinky.

Závažné havárie spojené s  výrazně negativními 
dopady na lidské zdraví a životní prostředí se vysky-
tovaly v Evropě i v pozdějších letech, např. únik kya-

nidů z odkaliště dolu v rumunském Baia Mare v led-
nu 2000, který zdevastoval řeku Tisu, požár skladiště 
pyrotechnických pomůcek v holandském Enschede 
v květnu 2000 či požár a výbuch v chemické továrně 
ve francouzském Toulouse v září 2001. K dosud nej-
větší průmyslové havárii s  tragickými následky pro 
postižené obyvatelstvo došlo mimo Evropu – v  in-
dickém Bhópálu v  prosinci 1984. Únik methyl-iso-
kyanátu z chemické továrny patřící nadnárodní spo-
lečnosti Union Carbide si vyžádal na 1800 lidských 
životů, dalších přibližně 150 000 lidí bylo zasaženo 
a mnozí dodnes mají těžké zdravotní následky. Ha-
várie poukázala na zcela nedostatečná či nefungují-
cí bezpečnostní opatření a katastrofální neinformo-
vanost obyvatel o chování v případě havárie.

Dnes už se nevyplatí podceňovat odpovědnost 
za škody na životním prostředí, a to i s ohledem na 
společenskou odpovědnost firem a  její celková im-
age. V případě vzniku závažné havárie je právnická 
nebo podnikající fyzická osoba, která ji způsobí, po-
vinna neprodleně havárii ohlásit krajskému úřadu 
a jiným správním úřadům podle zvláštních právních 
předpisů (např. vodního zákona). Pokud následky zá-
važné havárie přesáhnou limity stanovené v příloze 
č. 3 k zákonu (např. závažná havárie má za následek 
úmrtí, zranění minimálně jedné osoby mimo objekt 
nebo zařízení, pokud hospitalizace přesáhla 24 ho-
din, zranění minimálně 6 zaměstnanců nebo jiných 
osob zdržujících se v  objektu nebo zařízení, hospi-
talizovaných déle než 24 hodin, nutnost provedení 
evakuace nebo ukrytí lidí v  budovách přesahující 
vymezenou dobu, ekologickou újmu na toku řeky 
o  délce 10 km a  více apod.), musí povinná osoba 
doručit krajskému úřadu písemné hlášení o  vzniku 
závažné havárie do 24 hodin od jejího vzniku; koneč-
ná písemná zpráva o vzniku a dopadech závažné ha-
várie musí být krajskému úřadu doručena nejpozději 
do 3 měsíců od vzniku havárie. Krajský úřad informu-
je v  zákonem stanovených termínech Ministerstvo 
životního prostředí a Ministerstvo vnitra.

Jak jste na tom vy, máte krizový plán pro 
případ ekologické havárie a správně nastavený 
pojistný program environmentálních rizik?

Přehled vybraných ekologických havárií 
v ČR od roku 1964. Zdroj: Česká inspekce životního 
prostředí

1964 Došlo k  úniku asi 150 kg kyanidů do 
řeky Jihlavy. Příčinou havárie bylo vypuštění ne-
dostatečně zneškodněné kalící lázně, ve které byla 
chybně provedena kvalitativní zkouška.

1973 Došlo při nevhodné manipulaci se zá-
vadnými látkami ke znečištění řeky Ohře. Vlivem 
znečištění došlo ke kontaminaci pitné vody v ob-
lasti Karlovarska.

1980 Došlo k  dosud největší ropné havárii 
z  ropovodu na území ČR. Na úseku ropovodu 
u obce Bartoušov vznikla netěsnost ve spirálově 
svařovaném potrubí Js 500 o velikosti cca 30 cm 
x 1 až 3 cm. Vzniklá netěsnost nebyla včas dispe-
čerem dálkovodu identifikována (na signalizo-
vaný pokles tlaku v  potrubí obsluha uvedla do 
provozu druhé čerpadlo), celý úsek byl pod tla-
kem minimálně 6 hodin. Celkový únik byl později 
vyčíslen na 6000 tun ropy. Z terénu unikala ropa 
do mokřadu a  následně do Šlapanky a  Sázavy. 
Na likvidaci  této havárie bylo nasazeno značné 

A jak je to s ekologickými haváriemi u nás?
množství pracovníků (cca 300) a  techniky, byla 
postavena řada norných stěn na Šlapance i  na 
Sázavě, na norné stěně u ústí Šlapanky do Sázavy 
byla vrstva ropných látek až 60 cm. Byly přeruše-
ny odběry ze Sázavy. Sanační práce probíhaly do 
roku 1982.

1982 Došlo k  vážné dopravní nehodě auto-
cisterny vojenského útvaru Líně a linkového auto-
busu ČSAD mezi obcemi Holoubkov a Svojkovice, 
okres Rokycany. Při nehodě uniklo cca 26 m3 letec-
kého petroleje na vozovku, okolí a přímo do Chejla-
vy (přítok Holoubkovského potoka), dále došlo ke 
znečištění Boreckého rybníka a  Holoubkovského 
potoka pod rybníkem. Asi na jeden týden byl od-
staven vodárenský odběr pro Rokycany z  potoka, 
sanační práce trvaly zhruba 5 měsíců.

1986 Byl zaznamenán výskyt ropných látek 
na řece Ostravici. K úniku docházelo z kanalizační 
výpusti do Lučiny na ř. km 4,41. Následně bylo zjiš-
těno, že se jedná o únik mazutu z místní cementár-
ny. Mazutem bylo zasaženo i území PLR až k pro-
filu Ratiboř, tj. 28 km na území PLR. Odhadované 
množství uniklého mazutu bylo cca 80 tun.

1997 Bylo znečištěno Labe v hraničním profilu. 
Tlačná loď nasedla na dno nebo překážku v plaveb-
ní dráze. Došlo k proražení dna v prostoru strojovny. 
Aby se loď nepotopila, byly odčerpávány nádní vody 
(asi 25 m3) s obsahem ropných látek a vypouštěny do 
Labe. Nehoda, která se stala 8 km od hranic, nebyla 
příslušným orgánům na našem území vůbec nahlá-
šena, oznámení přišlo až 6. 7. od německých celníků.

2011 Došlo k  havárii bioplynové stanice 
a k úniku závadných látek (digestátu – kejdy) z ná-
drže fermentoru do dešťové kanalizace. Na místě 
zasahovaly 4 hasičské záchranné sbory.

2014 Došlo na 175 km dálnice D1 u Říčan ve 
směru na Prahu k dopravní nehodě kamionu pře-
vážejícího 19 000 litrů HCl. Při nehodě došlo k po-
rušení čtyř kontejnerů o objemu 1 m3 a úniku cca 
3500 litrů HCl na vozovku a do přilehlého silničního 
příkopu. Uniklá chemikálie vytvořila hustou mlhu. 
Na místě zasahovala chemická jednotka, jelikož se 
jednalo o mimořádnou událost. Nepoškozené kon-
tejnery s HCl byly přeloženy na náhradní kamion, 
z  poškozených kontejnerů byla zbylá chemikálie 
přečerpána do přistavené cisterny.

Přestože dotčený subjekt má zpracovanou celou 
paletu dokumentů (například bezpečnostní zprá-
vu, havarijní plán v  případě úniku nebezpečných 
látek, studii HAZOP, protipovodňový plán, hodno-
cení environmentálních rizik atp.), je pravděpo-
dobné, že v případě vzniku mimořádné havárie lze 
počítat s významnou škodou, která bude mít nega-
tivní dopad na finanční stabilitu subjektu. V  praxi 
právě výše uvedené bezpečnostní dokumenty se 
nezabývají kvantifikací (vyčíslením) maximálních 
možných škod, většinou se zaměřují na identifika-
ce rizik (scénářů). Naši odborníci za využití analýzy 
rizik doporučí výši limitu odškodnění a nastaví op-
timální pojistný program, který zachytí komplexně 
všechna rizika zakoncentrovaná do jediné pojistné 
smlouvy. Toto unikátní pojistné krytí zahrnuje pro-
vozní odpovědnost vč. odpovědnosti za vadný vý-
robek, odpovědnost za závažné havárie, odpověd-
nost za ekologickou újmu, krytí nákladů na sanaci 
vlastních i cizích pozemků, krytí vlastní i cizí finanč-
ní ztráty z přerušení provozu v důsledku znečištění, 
povinnost sanace nařízené ze strany regulátora.

Současně sledujeme změny v  legislativních 
předpisech, které kontinuálně zapracováváme do 
pojistného programu, a  to tak, abychom zajisti-
li v  budoucnu řádný průběh likvidace vzniklých 
škod. Například v souvislosti s novým občanským 
zákoníkem bylo nezbytné zapracovat do pojištění 
odpovědnosti provozovatele nebezpečných látek 
krytí nákladů na nápravná opatření (dekontamina-
ci apod.), které je povinen pojištěný uhradit nad/
mimo rámec odpovědnosti za újmu ve smyslu zá-
kona o vodách.

U  velkých průmyslových projektů (rizik) dopo-
ručujeme zpracovat nezávislou rizikovou analýzu 
napojenou na program snižování rizik (projekt 
risk managementu). Realizací tohoto projektu dle 
standardů evropských pojišťoven a  světových za-
jišťoven lze dosáhnout výhodnějších podmínek 
pojištění, speciálních rozšiřujících doložek, vyšší 
upisovací kapacity u bonitních pojišťoven/zajišťo-
ven, případně umožňuje stabilizovat pojistný pro-
gram zatížený vysokým škodním průběhem.

Ing. Karel Antošík, RESPECT Ostrava, s. r. o.
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V pátek 9. června 2017 se v Dolní oblasti Vítkovi-
ce uskutečnil první ročník FESTIVALU BEZPEČNOS-
TI SECURITAS 21. Festival pořádal Bezpečnostně 
technologický klastr v rámci projektu „Zefektivnění 
činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“ 
z OP PIK a záštitu nad jeho konáním převzali hejt-
man Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vond-
rák, CSc., zmocněnec vlády pro MSK, ÚK a KVK doc. 
Ing. Jiří Cienciala, CSc., Sdružení pro rozvoj Morav-
skoslezského kraje a Svaz průmyslu a dopravy Čes-
ké republiky. Festival byl rozdělen do dvou částí. 
V  dopoledních hodinách proběhl v  multifunkční 
aule GONG kulatý stůl s názvem „Současnost a bu-
doucnost bezpečnosti Moravskoslezského kraje“. 
Odpoledne byl před multifunkční aulou GONG 
prostor pro složky IZS a další subjekty zabývající se 
bezpečnosti, aby představili svou práci veřejnosti.

KULATÝ STŮL „SOUČASNOST A BUDOUCNOST 
BEZPEČNOSTI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE“

Záměrem kulatého stolu bylo zhodnocení sou-
časného stavu bezpečnosti a  stanovení směrů, 
kterými by se měla bezpečnost v kraji ubírat s cí-
lem zlepšení. Témata kulatého stolu vycházela ze 
základů projektu „Bezpečný kraj“ a  jeho dílčí části 
byly dále diskutovány a rozšířeny. Prezident klast-
ru, doc. Miloš Kvarčák ke kulatému stolu uvedl: 
„Bezpečnost je tak širokospektrální obor, že jsme 
pro účely konání kulatého stolu oslovili vedení kra-
je, města Ostrava, všechny složky Integrovaného 
záchranného systému, Městskou policii Ostrava, 
Sdružení dobrovolných hasičů, Vysokou školu báň-
skou – Technickou univerzitu Ostrava, Fakultu bez-

pečnostního inženýrství, velké průmyslové podni-
ky v kraji a soukromé bezpečnostní služby.“

V rámci diskuze zaznělo mnoho cenných připo-
mínek a námětů, na jejichž základě byly zpracová-
ny závěry, které uvádíme níže. Obecně je možné 
říci, že bezpečnost v kraji musíme chápat primárně 
jako bezpečnost občanů a na to navázat další ak-
tivity. Výstupem rovněž bylo, že je žádoucí konání 
dalších kulatých stolů se specializací na užší oblasti 
problémů bezpečnosti.

„Děkujeme všem účastníkům kulatého stolu za 
jejich cenné rady a připomínky a věříme, že tento 
kulatý stůl nastínil směry, kterými by se měla bez-
pečnost v kraji ubírat“ dodává prezident klastru.

Základy pro kulatý stůl
• Bezpečnostně vzdělané obyvatelstvo:
• Bezpečné městečko
• Vzdělávací centrum pro problematiku bezpeč-

nostních hrozeb
• Výcvikový program pro řidiče
• Příprava obyvatelstva pro obranu státu

Výcviková infrastruktura:
• Výcvikové středisko Hranečník
• Multifunkční polygon DOV
• Centrum bezpečné jízdy
• Výcvikové středisko pro piloty helikoptér
• Výcvikové středisko PČR pro speciální jednotky

Bezpečnostní VaV:
• Ochrana obyvatelstva – IZS při mimořádných udá-

lostech s velkým množstvím postižených osob

• Projekty bezpečnostního výzkumu MV  – Výcvi-
kové a simulační pracoviště pro výcvik zvládání 
mimořádných situací spojených s deflagračním 
hoření plynů a hořlavých prachů

• Projekt resilience MSK
• Noc vědců

Připomínky a náměty vzešlé z kulatého stolu
Obecné připomínky a náměty:

• Bezpečnost MSK je především bezpečností ob-
čanů MSK.

• V  oblasti bezpečnosti MSK je celá řada aktivit, 
z  nichž ne všechny jsou vzájemně provázány  – 
u  kulatého stolu opakovaně zazněla potřeba 
řízení a integrace jednotlivých aktivit, jako řídící 
orgán byl většinou uváděn MSK.

• Byl vznesen názor, zda stávající znění „fiše“ pro-
jektu „Bezpečný kraj“ je správně pojat, dosud 
je uváděn spíše seznam dílčích projektů, které 
nejsou vzájemně provázány a řízeny. Je žádoucí 
zvážit, zda projekt nepojmout jinak, komplexně 
a provázaně v celé šíři.

• Ve většině příspěvků zazněl apel na praktickou 
stránku všech akcí.

• Aktivita bezpečný kraj by měla absorbovat prv-
ky „SMART“ a „společnost 4.0“.

• Celý systém koncipovat tak, že „každý je součástí 
bezpečnostního systému“.

• Do řešení aktivně zapojit i  Armádu ČR, včetně 
rozvíjejících se „aktivních záloh“.

• Podporovat a  zapojovat „dobrovolné hasiče“ 
a  vyhodnotit možnost využít obdobně i  část 
„bezpečnostních agentur“.

FESTIVAL BEZPEČNOSTI SECURITAS 21
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• Předpokládat, že projekt musí pokračovat i v ob-
dobí, kdy nebudou k dispozici prostředky z EU.

• Jednotlivé aktivity řešit nejen koncepčně, kom-
plexně a provázaně, ale i multioborově.

• Zvýšit vytěžování informací z dat, která se v sou-
časné době zjišťují a  lze je využít pro zvýšení 
bezpečnosti a řešení mimořádných událostí.

• Zvážit možnost integrace energetické a  kyber-
netické bezpečnosti.

• Výhledově rozšiřovat působnost „bezpečného 
kraje“ na celé území ESÚS TRITIA a  celé území 
ČR, případně i dále.

• Zmapovat subjekty, které mají k dispozici kva-
litní měřicí přístroje, včetně certifikovaných 
postupů jejich užití. Jejich užitím lze získat 
podklady pro následnou formulaci závěrů 
a doporučení, která pak mají potřebnou kvalitu 
a věrohodnost.

• Zvýšit četnost a  rozšířit komunikaci mezi sub-
jekty a tím omezit vzájemné střety a zbytečnou 
konkurenci.

Konkrétní připomínky a náměty:
• Do systému „Bezpečný kraj“ je žádoucí zařadit 

bezpečnost osaměle žijících seniorů, nejen z po-
hledu vnějšího ohrožení, ale i  z  pohledu jejich 
vlastní existence.

• Soustředit se na aplikaci „První pomoc“ (ve ško-
lách, v zaměstnání, u seniorů aj.).

• Zkvalitnit výbavu již existujících škol, výukových 
a  výcvikových pracovišť a  rozšířit jejich výbavu 
o simulační prostředky a prostředky pro výcvik 
s využitím virtuální reality.

• Zvýšit podíl prevence. Připravit a následně rea-
lizovat přípravu, která naučí jednat lidí tak, aby 
nedošlo ke vzniku  mimořádné události (např. 

činnosti s  otevřeným ohněm, obsluha přístrojů 
a zařízení (motorová pila)…)

• Zaměřit se na řešení a  zvládání hromadných 
akcí, zvládnutí davu, včetně prevence a  vzdě-
lávání.

• Podpořit projekt Ostravské univerzity „medicína 
katastrof“ v  komplexním pojetí projektu „Bez-
pečný kraj“. Možno rozšířit i na „medicínu váleč-
ných konfliktů“.

• Sjednotit terminologii, kterou používají zejména 
složky IZS, aby se vyloučily chyby při společných 
akcích a zásazích.

• Byla konstatována potřebnost takto pojatých 
kulatých stolů, s  doporučením specializovat se 
na užší oblast problémů, například řešení ener-
getické a kybernetické bezpečnosti.

• Řešit problematiku využití sítí mobilních operá-
torů k informování veřejnosti.
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Projekty zaměřit se na celou škálu obyvatelstva:
• Děti, žáci, studenti, senioři
• Profesionální složky - HZS, Policie, ZZS, Městská 

policie, Armáda, bezpečnostní agentury, HBZS
• Dobrovolní – SDH, Červený kříž,
• Ostatní obyvatelstvo

FESTIVAL BEZPEČNOSTI SECURITAS 21
Na kulatý stůl navazovala odpolední část FESTI-

VALU BEZPEČNOSTI SECURITAS 21, která si kladla 
za cíl informovat o důležitosti bezpečnosti širokou 
veřejnost a  děti různých věkových skupin a  de-
monstrativní formou tak posílit potřebu bezpeč-
nosti v životě každého člověka.

Děkujeme všem zúčastněným partnerům, díky 
kterým měli lidé možnost shlédnout ukázky zá-
chrany osob z  výšky provedenou lezeckým druž-
stvem HZS MSK z  Ostravy  – Poruby, seznámit se 
s  činností, výcvikem a  možností zásahů skupiny 
hipologie Městské policie Ostrava a  jejich koňmi, 

MEDIÁLNÍ PARTNER FESTIVALU: PARTNER FESTIVALU:

ZÁŠTITA NAD FESTIVALEM:

doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. 
zmocněnec vlády pro MSK, ÚK a KVK

ÚČASTNÍCI FESTIVALU:

ČLENOVÉ KLASTRU:  

zhlédnout požární sport a  útok mladých dobro-
volných hasičů z Ostravy – Zábřehu, kteří v horkém 
letním dni zpříjemnili pobyt veřejnosti tím, že je 
skrápěli vodou z hasičských hadic. Rovněž zde byla 
možnost seznámit se s mobilní technologií na mě-
ření znečištění ovzduší a uvědomit si negativní do-
pady spalování toho, co do kotlů rozhodně nepatří.

Před aulou GONG byl umístěn nejnovější vozový 
park Městské policie Ostrava, POLICIE ČR, Hlavní 
báňské záchranné stanice Ostrava, Hasičského 
záchranného sboru, Sboru dobrovolných hasičů, 
speciální biologická sanitka Zdravotnické záchran-
né služby, sanitka Českého červeného kříže a další 
spousta stánků, v jejichž útrobách se účastník vždy 
dozvěděl vše potřebné z dané oblasti bezpečnos-
ti. Pro děti zde byla jedinečná možnost vyzkoušet 
si, jak bezpečně sportovat, bezpečně se chovat na 
silnici a uvědomit si, že oheň je dobrý sluha, ale zlý 
pán. Mimo to pro ně bylo připraveno i mnoho sou-
těží, cen a vzdělávacích předmětů.

DOTAČNÍ MOŽNOSTI

PROGRAM TECHNOLOGIE 
ITI Ostrava a Olomouc

Tento program je součástí operačního progra-
mu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(OPPIK) v programovém období 2014–2020. Cílem 
programu Technologie je podpora růstu a posilo-
vání konkurenceschopnosti malých podniků a při-
spění k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Na co lze dotaci využít?
• Pořízení nových strojů, technologických zařízení 

a vybavení.
• Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu 

stávajícího strojního zařízení s  nulovým stup-
něm inovace.

Jak velkou podporu lze získat?
• Míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů,
• Dotace na projekt je poskytována minimálně ve 

výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč.

Kdo může o dotaci žádat?
• Podnikající fyzická a  právnická osoba (mikro 

a  malé podniky) s  minimálně 3 letou existencí 
na trhu.

Způsobilé výdaje:
• dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů, za-

řízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly 
předmětem odpisu, včetně nezbytného soft-
ware zajišťujícího jejich funkčnost,

• dlouhodobý nehmotný majetek  – patentové 
licence nezbytné pro řádný provoz strojů a zaří-
zení a SW,

• výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních 
souborů; dále výdaje na pořízení hardwarového 
vybavení a  lokálních sítí včetně souvisejícího 
software, pokud je tento software součástí po-
řizovací ceny technologie.

Kdy je možné o dotaci požádat?
• Předpokládaný termín vyhlášení je od červ-

na 2017 do května 2018.

Bezpečnost-
ně technolo-
gický klastr 
přivítal dne 
3.  4.  2017 na 
Fakultě bez-
pečnostního 
i n ž e n ý r s t v í 
členy pracovní 
skupiny Vzdě-
lávání při Sdru-
žení pro rozvoj 
Moravskoslez-

ského kraje, které je členem. Cílem pracovní skupiny Vzdělávání je sdílet a dis-
kutovat vzdělávací a HR aktivity členských organizací Sdružení a společně s MS 
Paktem zaměstnanosti a krajskou tripartitou tak vytvořit v oblasti vzdělávání 
fungující platformu. Na setkání členů pracovní skupiny byl mimo vzdělávacích 
aktivit BTKlastru představen i  projekt Zefektivnění činnosti klastru v  oblasti 
spolupráce a jeho řízení a Festival bezpečnosti SECURITAS 21.

Bezpečnostně 
t e c h n o l o g i c k ý 
klastr pořádal dne 
28. 1. 2017 školení 
pro velitele dob-
rovolných hasičů 
JPO  II. na téma 
„Protipožární za-
bezpečení objektů 
v praxi“. Školení se 
uskutečnilo v  pro-
storách Fakulty 
bezpečnostního 
inženýrství Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která má pro tyto účely speciálně 
vybavenou laboratoř požárně bezpečnostních zařízení a zabezpečovacích systé-
mů. Jedná se speciálně navrženou laboratoř k provádění testů na rozhraní mezi 
laboratorními zkouškami a velkorozměrovými požárními zkouškami. V  labora-
toři je vystavěn „ohnivzdorný“ prostor (2,7x2,7 m) samostatně odvětraný nad 
střechu objektu. Lze zde měřit parametry provázející požár s malým tepelným 
výkonem, zkoušet vybrané požárně bezpečnostní zařízení včetně sprinklerové-
ho SHZ v podmínkách skutečného požáru.

Školení velitelů jednotek požární ochranySetkání členů pracovní skupiny 
Vzdělávání Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje
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www.vvuu.cz Více než              let zkušeností60

Srdečně Vás zveme na 

Den 
otevřených dveří 
v pokusných štolách ve Štramberku*, 
který se bude konat v rámci Dnů evropského dědictví. 

Sobota 9. září 2017
Ukázky výbuchů proběhnou 
ve dvouhodinových intervalech: 

Pro Vaše děti máme připraveny zajímavé 

Každý host je u nás srdečně vítán!

11.00 13.00 15.009.00

* odloučené pracoviště společnosti VVUÚ, a.s.



DOTAČNÍ MOŽNOSTI

PROGRAM SPOLUPRÁCE – 
výzva IV.

Tento program je součástí operačního progra-
mu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(OPPIK) v  programovém období 2014–2020. Cí-
lem programu je podpořit rozvoj inovačních sítí  – 
klastrů, jako nástroje pro zvýšení intenzity společ-
ných výzkumných, vývojových a  inovačních aktivit 
mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Na co lze dotaci využít?
• kolektivní výzkum  – realizace společných vý-

zkumných aktivit členů klastru,
• sdílená infrastruktura – vybudování laboratoří či 

zkušeben pro členy klastru,
• internacionalizace klastru  – podpora meziná-

rodní spolupráce v  oblasti inovace, výzkumu 
a  vývoje, aktivní účast členů na mezinárodních 
veletrzích, výstavách, seminářích a  konferen-
cích, vytvoření cizojazyčných propagačních ma-
teriálů o členech klastru,

• rozvoj klastru – účast členů na tuzemských vele-
trzích, výstavách a dalších propagačních akcích, 
organizace vlastních akcí klastru pro širokou 
veřejnost, spolupráce se základními i  středními 
školami, propagace členů klastru v ČR, vytvoření 
nových sdílených služeb pro členy klastry.

Jak velkou podporu lze získat?
• Kolektivní výzkum: až 70% ze způsobilých výda-

jů pro malé podniky
• Sdílená infrastruktura, internacionalizace a  roz-

voj klastru: 50% ze způsobilých výdajů
• Minimální dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč.

Kdo může o dotaci žádat?
• Klastry a výzkumné organizace

Způsobilé výdaje:
• Pro kolektivní výzkum: mzdy a pojistné, externě 

pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní 
výzkum, konzultační služby), materiál, dodateč-
né režijní náklady

• Pro sdílenou infrastrukturu: nákup staveb, tech-
nické zhodnocení staveb, stroje a zařízení včetně 
hardware a sítí, software a data, práva duševního 
vlastnictví, nájem

• Pro internacionalizaci: mzdy a  pojistné, cestov-
né, služby poradců, expertů, studie, marketing 
a propagace, semináře, konference

• Pro rozvoj klastru: mzdy a  pojistné, cestovné, 
marketing a  propagace, semináře, konference, 
nájem, správa zařízení klastru, materiál

Kdy je možné o dotaci požádat?
• Příjem žádostí bude probíhat od června 2017 do 

října 2017.

Projekt bezpečnostních dobrovolníků byl v  ost-
ravském městském obvodě Mariánské Hory a Hul-
váky zahájen v loňském roce. Stejně jako loni i letos 
je jeho realizace hrazena z dotace Ministerstva vnit-
ra ČR. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti v měst-
ském obvodu, ale také předcházení vzniku sociálně 
patologických jevů zejména u dětí a mládeže.

Možnost stát se bezpečnostním dobrovolníkem 
byla v prvé řadě nabídnuta široké veřejnosti, nábor 
ovšem nebyl úspěšný. Proto se městský obvod roz-
hodl navázat spolupráci se Střední odbornou ško-
lou ochrany osob a majetku z Karviné. Její studenti 
mají zajišťování bezpečnosti přímo v náplni výuky 
a mohou si tak prakticky ověřit znalosti, které zís-
kali studiem.

Bezpečnostní dobrovolníci  
v Mariánských Horách a Hulvákách

Studenti nejprve projdou úvodími školeními za-
měřenými na řešení krizových situací, poskytnutí 
první pomoci a dalšími a poté ve skupinkách vyrazí 
do ulic obvodu. Náplň denní činnosti dobrovolní-
ků začíná zpravidla v okolí základní školy a školek, 
a také na přechodech pro chodce. V dopoledních 

hodinách dozorují studenti dodržování veřejného 
pořádku, parkování vozidel, mapují výskyt černých 
skládek nebo použitých injekčních stříkaček, např. 
v okolí dětských hřišť, sportovišť aj. Kolem poledne 
se opět vracejí ke škole a  na frekventované pře-
chody pro chodce. Každodenní činnost bezpeč-
nostních dobrovolníků plánují koordinátoři, kteří 
reagují na podněty občanů, ale také na předem 
vytipované potřeby obvodu.

Na závěr každého ročníku projektu je napláno-
vaná hodnotící schůzka koordinátorů s  bezpeč-
nostními dobrovolníky a také slavnostní ukončení 
akce v prostorách mariánskohorské radnice.

První ročník tohoto projektu v Mariánských Ho-
rách lze hodnotit jako velmi úspěšný. Svědčí o tom 
jednak výsledky (zabránění krádeži v  obchodě, 
mnoho převedených občanů i dětí přes přechody, 
několik nahlášených injekčních stříkaček, rozbitých 
dopravních značek a černých skládek), ale také po-
zitivní reakce občanů Mariánských Hor a  Hulvák 
i samotných studentů. Rádi bychom na tomto mís-
tě poděkovali Ministerstvu vnitra ČR za poskytnuté 
finanční prostředky, díky kterým městský obvod 
mohl pro bezpečnostní dobrovolníky zajistit od-
borná školení a  nakoupit vybavení, např. reflexní 
bundy, obuv, čepice, termosky na nápoje, mobilní 
telefony a další.

Vydavatel:
Bezpečnostně technologický klastr, z. s. 
Lumírova 630/13, 700 30  Ostrava - Výškovice 
info@btklastr.cz, www.btklastr.cz

Newsletter je vydáván v rámci projektu „Zefektivnění činnosti 
klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“ a je spolufinancován 
Evropskou unií.

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