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Bezpečnostně technologický klastr, z. s. pořádal 
dne 30. 5. 2018 již druhý ročník Festivalu bezpeč-
nosti. Festival se uskutečnil stejně jako v  loňském 
roce v Dolních Vítkovicích v rámci projektu „Zefek-
tivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho 
řízení“ z OP PIK. Záštitu nad konáním festivalu pře-
vzal zmocněnec vlády a senátor doc. Jiří Cienciala, 
senátor Ing. Zdeněk Nytra, hejtman Moravskoslez-
ského kraje prof. Ivo Vondrák, primátor statutár-
ního města Ostrava Ing. Tomáš Macura, Ing. Pavel 
Bartoš a  Ing. Radúz Mácha, prezident a  ředitel 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Fes-
tival byl rozdělen na dvě části.

Festival bezpečnosti 2018

Diagnostika kompetencí manažerského velení 
v mimořádných krizových situacích

Bezpečnost v dopravě
• Na snížení trestné činnosti má vliv kamerový do-

hled v dopravních prostředcích, tlačítka s napo-
jením k  řidiči, asistenti v dopravě na rizikových 
linkách. To zrychluje reakci Městské policie.

• Pro průjezd městem je třeba vytvořit inteligent-
ní řídicí systém s výstupem na průjezdné trasy. 
(Značení směru jízdy a  uvedením navazujícího 
místa, uvedení času změny světla na semaforu, 
stanovení kapacity průjezdů vozidel s ohledem 
na tvoření zácp).

Bezpečnost
• Umístit na kritická místa kamerový systém (Sto-

dolní, stadion, bary…)

V  sále Malého světa techniky U6 se uskutečnil 
kulatý stůl s  názvem „Současnost a  budoucnost 
bezpečnosti Moravskoslezského kraje“, kterého 
se zúčastnil senátor Zdeněk Nytra, primátor Tomáš 
Macura a další významní představitelé státní správy 
a samosprávy, Integrovaného záchranného systému, 
Armády České republiky, Městské policie, Fakulty 
bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – TU 
Ostrava, dobrovolných hasičů i další účastníci. V rámci 
kulatého stolu zazněly zajímavé prezentace a podně-
ty a vzešly z něj tyto závěry a doporučení:

• Propojit kamerové systémy různých uživatelů 
(stadiony, obchodní centra…)

• Systém navrhovat s  ohledem na modernizaci 
použité techniky

• Zpracovat studii vlivu nezaměstnanosti a sociál-
ních podmínek na míru kriminality

• Realizovat odborné semináře na řešení dílčích 
a  konkrétních problémů bezpečnosti za účasti 
teoretiků a praktiků

• Připravit a realizovat odborná školení pro Policii 
podle jejich požadavků a zaměření

• Intenzívněji využívat nové technologie při řešení 
bezpečnosti (drony, optika…)

Pokračování na str. 2

Katedra společenských věd Vysoké školy báň-
ské  – Technické univerzity Ostrava ve spolupráci 
s  Ostravskou univerzitou, Vysokou školou pod-
nikání a  práva a  Bezpečnostně technologickým 
klastrem nabízí v rámci udržitelnosti projektu „Dia-
gnostika kompetencí manažerského velení v  mi-
mořádných krizových situacích“ z  TAČR OMEGA 
otestování specifických manažerských kompetencí 
pro zvládání krizových situací. Výstupem projektu 
bylo vytvoření diagnostického systému k  identi-
fikaci klíčových kompetencí (osobnostních, od-

borných, fyzických i  sociálních) pro management 
v  rámci krizového řízení organizací. Aplikací této 
metodiky je možné vytipovat manažery schopné 
převzít odpovědnost při řešení náhlých závažných 
událostí, které způsobují narušení stability systé-
mu s  možným ohrožením jeho bezpečnosti nebo 
existence a  řídit jejich další kariérní rozvoj. Vyvi-
nutá metoda a  její praktická aplikace představuje 
pilotní základ prevence vzniku a předcházení škod 
velkého rozsahu nejen v rámci České republiky, ale 
i v mezinárodním měřítku. Zakládá zejména nový 

kompetenční model jako integrální systém vzdělá-
ní budoucích manažerů a podnikatelů s podobnou 
váhou, jako je to vyžadováno v zemích s vysokým 
rizikem přírodních katastrof. Ekonomický a finanč-
ní přínos spočívá zejména v možnostech záchrany 
zdraví, životů a majetku v kritickém čase od vzniku 
mimořádné události do doby příjezdu profesionál-
ních složek IZS.

Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., 
Katedra společenských věd VŠB – TU Ostrava
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• Informovat veřejnost o vyřešení vybraných udá-
lostí a postizích pachatelů. Vytvořit mobilní ap-
likace s návody na řešení při vzniku mimořádné 
události. Vyšší zapojení sdělovacích prostředků.

• Využívat nové technologie k rychlejšímu přeno-
su dat z  místa mimořádné události směrem ke 
složkám IZS

• Využívat automatické zprávy na mobilní telefo-
ny osob přítomných v  určité lokalitě v  případě 
ohrožení či krize

Festival bezpečnosti 2018
Pokračování ze str. 1

středních škol, ale také veřejnost v podobě celých 
rodin. Návštěvníci na festivalu našli vzdělání, po-
učení i  zábavu. Svou techniku, vozový park či vy-
bavení předvedla Armáda ČR, Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje, Policie ČR, Městská 
policie Ostrava, Zdravotnická záchranná služba, 
OKD - Hlavní báňská záchranná stanice a Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Vzdělávacím aktivi-
tám s dětmi a veřejností se mimo výše uvedených 
věnovala také Hasičská vzájemná pojišťovna, zá-
stupci Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB  – 
TU Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity, 
Střední průmyslová škola Hranice, Střední odborná 
škola ochrany osob a majetku či letečtí specialisté 
na létání s dronem společnosti MICROAIR.

Parkování
• Navrhnout konstrukčně jednoduché parkovací 

domy s  maximálním využitím plochy a  s  elekt-
ronickým systémem objednávky, určení směru 
jízdy a hlídání vozidla

Civilní obrana
• Rozšířit přípravu na obranu a ochranu státu s vy-

užitím poznatků z  minulosti a  ze zahraničí bez 
zásahu politických vlivů

• Připravit a realizovat branné soutěže
• Rozšířit přípravu učitelů na všech stupních výuky

Vzdělávání
• Definovat osobnostní předpoklady pro vedoucí 

pracovníky podílející se na řízení mimořádných 
událostí

• Připravit a realizovat odborná školení podle po-
třeb složek IZS a  na základě závěrů hodnocení 
likvidace mimořádných událostí a cvičení

• Ve větší míře využít odborný potenciál Morav-
skoslezského kraje při přípravě odborníků na 
bezpečnost MSK a ČR

• Připravit projekt na výstavbu vzdělávacího cent-
ra pro přípravu zahraničních odborníků na bez-
pečnost

• Věnovat se preventivně výchovné činnosti 
k předcházení krizových situací a nehod u všech 
krizových skupin (děti, senioři, rodiny…)

Festival bezpečnosti v jeho venkovní části přiví-
tal značné množství žáků základních škol, studentů 

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

Návštěvníci festivalu mohli vidět ukázky zásahu 
profesionálních hasičů-lezců, kteří ve výšce několi-
ka desítek metrů na ochozu vodojemu zachraňo-
vali zraněného, dále také ukázky výcviku a zásahu 
služebních psů a  koní Městské policie Ostrava, 
mohli si zastřílet na laserové střelnici či shlédnout 
ukázku sebeobrany provedenou studenty střední 
školy. Samozřejmostí bylo usazení se do aut a vy-
zkoušení si techniky Policie ČR či Městské policie 
Ostrava nebo nahlédnutí do útrob sanitky Zdravot-
nické záchranné služby. Nad Dolní oblastí Vítkovic 
létal i  dron, který monitoroval bezpečnost celé 
akce a přítomným byly přiblíženy možnosti využí-
vání dronů v bezpečnosti. V teplém, téměř letním 
počasí, byl vrcholem dynamických ukázek požární 
zásah mladých dobrovolných hasičů z Ostravy-Zá-
břehu, kteří vodou z hasičských hadic zchladili pří-
tomné návštěvníky.

Bezpečnostně technologický klastr velice děkuje 
nejen všem účastníkům, kteří se zapojili do diskuze 
v  rámci kulatého stolu, ale také všem zapojeným 
subjektům, bez jejichž přispění, osobního nasazení 
a milého přístupu k dětem a návštěvníkům, by se 
festival nemohl uskutečnit.

Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Mgr. Simona Guzdková

Současné bezpečnostní 
výzvy a projekt 
k zajišťování obrany ČR

Bezpečnostně technologický klastr pořádal, 
pod osobním odborným vedením plk. Ing. Ja-
roslava Hrabce, ředitele Krajského vojenského 
velitelství Ostrava, semináře s  názvem „Součas-
né bezpečnostní výzvy a  projekt k  zajišťování 
obrany ČR“. Semináře proběhly na půdě Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava dva-
krát – 27. 2. 2018 na Fakultě elektrotechniky a in-
formatiky a  16.  5.  2018 na Fakultě bezpečnost-
ního inženýrství. Cílem seminářů bylo seznámit 
studenty se způsobem zajištění obrany a  krizo-
vého řízení v ČR, nastínit současné bezpečnostní 
hrozby a také možnosti zapojení se do projektu 
zajišťování obrany České republiky vstupem do 
Aktivních záloh Armády ČR.

Součástí semináře byla také přednáška rotmi-
stra, který se účastnil několika zahraničních misí, 
s ukázkou výzbroje vojáka Armády ČR.

Konference  
Bezpečná škola 2018

Bezpečnostně 
t e c h n o l o g i c k ý 
klastr, z. s. byl part-
nerem konference 
Bezpečná škola 
2018, která se ko-
nala dne 24.  květ-
na 2018 v Národní 
technické knihov-
ně v  Praze. Cílem 
konference bylo 
seznámit zástupce 

škol a  školských zařízení, včetně jejich zřizovatelů 
a zástupců státní správy a samosprávy, s možnost-
mi financování a technickými možnostmi při kom-
plexním zabezpečení školských zařízení s ohledem 
na maximální možnou ochranu žáků, pedagogů 
i  návštěvníků škol. Konference byla rozdělena na 
čtyři tematické bloky. V  prvním bloku se hovořilo 
především o prevenci v komplexním pojetí ve škol-
ském prostředí, druhý blok nastínil technologické 
možnosti zabezpečení škol a  školských zařízení 
a  to od kamerového systému až po smart tech-
nologie či problematiku GDPR. Ve třetím bloku se 
odborníci věnovali rizikové virtuální komunikaci, 
kyberbezpečnosti a kyberšikaně s cílem eliminace 
těchto nežádoucích jevů edukací. Čtvrtý blok byl 
zaměřen na vzdělávání pedagogů v  oblasti bez-
pečnosti a  mimo jiných přednášejících v  něm vy-
stoupil i plk. Ing. Jaroslav Hrabec, ředitel Krajského 
vojenského velitelství Ostrava. Ve svém příspěvku 
objasnil smysl a cíle projektu POKOS /Příprava ob-
čanů k obraně státu/, který již třetím rokem realizu-
je KVV Ostrava na základních a  středních školách 
v Moravskoslezském kraji a nastínil otázku zavede-
ní předmětu branné výchovy do škol.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost

Ing. Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu ČR: 
 „Festival bezpečnosti byl pro mne osobně veli-

ce přínosný tím, že se zde mohli setkat a vyměnit 
si svůj pohled na bezpečnost odborníci z různých 
oborů. Bezpečnosti v kraji i městě Ostrava se věnu-
je velká pozornost, ale stále jsou před námi nové 
úkoly a nové výzvy.“

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

„V dnešní turbulentní době jsou otázky bezpeč-
nosti velmi důležité. Domnívám se, že instituce 
a  složky zajišťující bezpečnost budou potřeba ve 
stále větší míře, protože kdo je připraven, není pře-
kvapen. Spousta běžně využívaných technologií se 
opakovaně osvědčila a některé z nich mohou po-
moci i zachránit lidské životy.“

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., 
hejtman Moravskoslezského kraje

„Když se lidí ptáme, co by se v Moravskoslezském 
kraji mělo zlepšit, aby se tu cítili opravdu spokoje-
ně, zmiňují velmi často bezpečnost. Proto jsem rád, 
že u  nás vznikl festival, který občanům ukáže, že 
jsou naši profesionálové na opravdu vysoké úrovni 
a že disponují špičkovou moderní technikou. Mo-
ravskoslezský kraj bezpečnostní složky významně 
podporuje, například minulý měsíc jsme předali 

Co řekli o Festivalu bezpečnosti:
krajské záchrance zásahová vozidla v hodnotě přes 
24 milionů korun, policii jsme poskytli přes 15 mi-
lionů nejen na techniku, ale i na preventivní akce, 
investujeme i do našich hasičů tak, aby se občané 
kraje cítili opravdu bezpečně.“

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor statutárního města Ostrava

„V anketách mezi občany města lidé bezpečnost 
jednoznačně označují za prioritu, teprve až za ní 
zmiňují například životní prostředí nebo neza-
městnanost. Proto město dělá pro posilování bez-
pečnosti maximum.“

Ing. Pavel Bartoš, prezident Sdružení 
pro rozvoj Moravskoslezského kraje

„Ač nerad, tak musím konstatovat, že energetika, 
která je krví společnosti, bude ve své klasické po-
době v  Moravskoslezském kraji končit. Dříve nebo 
později. Na to se musíme připravit. Cestou k  de-
karbonizaci našeho průmyslu musíme hledat nové 
prvky bezpečnosti, ať už v souvislosti s novým smě-
rováním výroby, tak s děním ve světě a s tím souvi-
sejícím ohrožením Evropy. Rozvoj nového průmyslu 
bezpečnosti je tak pro náš region nutností i  šancí. 
Je to nový obor, který bude potřebovat vzdělané 
lidi, výzkumné, vývojové i výrobní zázemí. Proto by-
chom ho měli vnímat jako velkou příležitost.“

Seminář Bezpečnostní  
výzkum pro 21. století

Bezpečnostně technologický klastr přispěl pří-
spěvkem doc. Miloše Kvarčáka s názvem „Možnosti 
využití bezpečnostního výzkumu v  praxi“ na kon-
ferenci Bezpečnostní výzkum pro 21. století, která 
se konala dne 16. 1. 2018 v Aule VŠB – TU Ostrava. 
Na semináři vystoupilo mnoho odborných řečníků 
z různých oblastí bezpečnosti v rámci VŠB – TU Ost-
rava, dále zástupci Ministerstva vnitra, Technologic-
kého centra AV ČR, Národního úřadu pro kybernetic-
kou a informační bezpečnost a další. Cílem semináře 
byla podpora vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) v ob-
lasti bezpečnostního výzkumu. Účastníci semináře 
byli seznámeni se současným stavem a problemati-
kou v oblasti bezpečnosti, s výzvami v dané oblasti 
z pohledu VaVaI, a dále pak s možnostmi spolupráce 
mezi akademickou sférou, vládou a průmyslem.

DOTAČNÍ MOŽNOSTI Z OP PIK

PROGRAM SPOLUPRÁCE – 
KLASTRY, VÝZVA V.

Cílem programu je podpořit rozvoj inovačních 
sítí  – klastrů jako nástroje pro zvýšení  intenzity 
společných výzkumných, vývojových a inovačních 
aktivit mezi podnikatelskými subjekty a  výzkum-
nou sférou.

Na co lze dotaci využít?
• a) kolektivní výzkum
• b) sdílená infrastruktura
• c) internacionalizace klastru
• d) rozvoj klastrové organizace

Jak velkou podporu lze získat?
• pro aktivitu a)  45  % ze způsobilých výdajů pro 

malé podniky a  35  % ze způsobilých výdajů 
pro střední podniky pro kategorii experimentál-
ní vývoj,  70  % ze způsobilých výdajů pro malé 
podniky a 60 % ze způsobilých výdajů pro střed-
ní podniky pro kategorii průmyslový výzkum

• pro aktivitu b), c) a d) 50 % ze způsobilých výdajů
Kdo může o dotaci žádat?

• Podnikatelské subjekty (malý a střední podnik)
Způsobilé výdaje:

• pro aktivitu a) mzdy a pojistné, externě pořizo-
vané služby ve výzkumu a  vývoji (smluvní vý-
zkum,  konzultační služby), materiál, dodatečné 
režijní náklady

• pro aktivitu b) nákup staveb, technické zhodno-
cení staveb, stroje a  zařízení včetně hardware 
a sítí, software a data, práva duševního vlastnic-
tví, nájem

• pro aktivitu c) mzdy a pojistné, cestovné, služby 
poradců, expertů, studie, marketing a propaga-
ce, semináře, konference

• pro aktivitu d) mzdy a pojistné, cestovné, marke-
ting a propagace, semináře, konference, nájem, 
správa zařízení klastru, materiál
Kdy je možné o dotaci požádat?

• Vyhlášení výzvy 2. 7. 2018.

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

Bezpečnosti
festival

ZÁŠTITA NAD FESTIVALEM:

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

Ing. Zdeněk Nytra 
Senátor Parlamentu ČR

ÚČASTNÍCI FESTIVALU:

ČLENOVÉ KLASTRU:  

    !
Národní stavební klastr z.s. 
Jubilejní 302/41, Ostrava - Hrabůvka 

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA

Na základě ustanovení čl. 5, bodu 5.2. stanov Národního stavebního klastru z.s. žádám o přijetí za člena tohoto spolku. 
Prohlašuji, že jsem se seznámil se strukturou a stanovami spolku také s výši členských příspěvků. 

 

Místo, datum:         ………………………………………. 
                podpis a razítko statutárního zástupce

Uplný název organizace: 

Adresa organizace: 

Ičo:       Dič:

Statutární zástupce organizace: 
(Jméno, přijmení, funkce) 

Tel:    E-mail:     Web:   

Oborové zaměření: 

Počet pracovníků v organizaci:   

Pracovník odpovídající za spojení s klastrem: 
(Jméno, přijmení, funkce) 

Tel:    E-mail:  
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Bezpečnostně technologický klastr, z. s. je za-
pojen do projektu „Společná česko - polská mě-
ření přeshraničního přenosu znečišťujících látek 
v  ovzduší“, zkráceně AIR BORDER z  operačního 
programu INTERREG V- A Česká republika – Pol-
sko. Hlavním řešitelem projektu je Vysoká škola 
báňská  – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 
metalurgie a  materiálového inženýrství a  dru-
hým zapojeným partnerem je Instytut Meteoro-
logii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut 
Badawczy.

V rámci tohoto projektu bylo ze strany BTKlast-
ru k 28. 2. 2018 zahájeno ostré kontinuální měření 
polétavého prachu frakcí PM10 a PM2,5 v  lokalitě 
Průmyslové zóny František v Horní Suché.

Bezpečnostně technologický klastr vybudoval 
v  této lokalitě dvě měřící stanice  – na střeše těžní 

Bezpečnostně technologický klastr pořádal 
dne 21. 3. 2018 v hotelu OREA PYRAMIDA v Praze 
seminář a  následný workshop s  výměnou zku-
šeností členů CFPA EUROPE a hostů z ČR. V rámci 
semináře byly prezentovány přístupy jednotlivých 
evropských států k požární bezpečnosti a prevenci. 
Vystoupil například člen vyšetřovatelského týmu 
požáru Grenfell Tower ve Velké Británii a  informo-
val o  vyšetřování této události. Ředitel CFPA EU-
ROPE prezentoval aktuální trendy ve vzdělávání 
v požární ochraně a přiblížil činnost CFPA EUROPE 
v  Evropě. CFPA EUROPE sdružuje národní zástup-
ce neziskových organizací pro požární ochranu 
v Evropě – http://cfpa-e.eu/. Své zkušenosti a čin-
nost představil také český zástupce CFPE EUROPE. 
Semináře a workshopu se zúčastnili také zástupci 
Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy 
báňské  – Technické univerzity Ostrava. Seminář 
rozšířil následný workshop, kde účastníci kulatého 
stolu diskutovali možnosti zlepšení požární ochra-
ny a  prevence v  Evropě a  probírali nová témata 
k řešení v rámci své činnosti.

Bezpečnostně technologický klastr pořádal pro 
Ústav experimentální medicíny Akademie věd 
České republiky konferenci Genetická toxikologie 
a prevence rakoviny 2018. Na konferenci se podíle-
la také Česko slovenská společnost pro mutagene-
zi zevním prostředím při Česko-slovenské biologic-
ké společnosti, z. s. Setkání vědců se uskutečnilo ve 
dnech 11. – 14. 6. 2018 na Státním zámku Třeboň.

Zahájení měření polétavého prachu  
v projektu AIRBORER

Education of Fire 
Safety in Europe 

Konference  
Genetická toxikologie 
a prevence rakoviny

věže bývalého dolu František a  u  paty těžní věže, 
kde je umístěna mobilní měřicí laboratoř (měři-
cí vůz BTK). Data jsou denně přenášena na server 
VŠB – TU Ostrava. Hlavní partner projektu tato data 
vyhodnocuje a dále zpracovává v návaznosti na ak-
tuální meteorologické veličiny, přičemž určuje směr 
přenosu znečišťujících látek. Výstupem je vyčíslená 
denní hodnota znečištění prachovými částicemi 
a  směr přenosu (vektor znečištění). Tyto výstupy 
jsou publikovány na webových stránkách projektu:  
http://airborder.vsb.cz/cs/prenos-znecisteni/

Výsledky budou statisticky zpracovány a  shr-
nuty v  závěrečné studii o  přeshraničním přenosu 
znečištění. Cílové skupiny projektu (vlády, orgány 
ochrany ovzduší a občanská společnost) na obou 
stranách hranice tak budou mít k  dispozici úda-
je o  tom, jak se přesouvá znečištění přes hranice 
a jaké jsou jeho příčiny.



5

E-SECURITAS

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

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 8. září 2018
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.
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Pomoci zlepšit ovzduší v Moravskoslezském kraji 
a ve Slezském vojvodství v Polsku je hlavním cílem 
česko-polského projektu i-AIR REGION, který od-
startoval v lednu letošního roku. Úkolem týmu ex-
pertů na životní prostředí, z vědecko-výzkumných 
institucí a z krajské samosprávy z Česka i Polska je 
vyměnit si informace, domluvit společné postupy, 
předat si zkušenosti a  opatření v  oblasti ochrany 
ovzduší, která na té či oné straně hranice účinně 
fungují, a hledat i najít svými aktivitami další, kte-
rá by pomohla zlepšit kvalitu ovzduší v regionech 
v příhraničí.

Mezi největší znečišťovatelé ovzduší v  Morav-
skoslezském kraji patří lokální topeniště, průmysl 
a  doprava. Region významně také ovlivňuje stav 
ovzduší v  příhraničních oblastech Polska. Rovněž 
ve Slezském vojvodství jsou zdroje znečištění stej-
né. „Na území Moravskoslezského kraje a Slezské-
ho vojvodství žije více než pět milionů obyvatel 
a problémy, pokud jde však o ovzduší, máme stej-
né. Zatímco před několika lety byla v  této oblasti 
prakticky nulová informovanost, nyní se situace 
začíná obracet a  měl by tomu dále pomoci také 
projekt i-AIR REGION, kde si chceme nejen vymě-
ňovat informace a  zkušenosti, ale také najít účin-
ná opatření, která budeme používat společně,“ 
vysvětlil projektový manažer vedoucího partnera 
projektu - Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje Pavel Santarius.

Na prvním setkání k projektu i-AIR REGION proto 
pracovní tým srovnával všechna opatření a nástro-
je, která fungují na obou stranách hranice, podle 
nejvýznamnějších skupin znečišťovatelů. Hovořilo 
se o lokálních topeništích, průmyslu, dopravě a sta-
rých ekologických zátěžích, přičemž zástupci kaž-
dé země poukazovali na silné a slabé stránky v té 
které skupině. Například v Polsku již několik dese-
tiletí mohou obyvatelé požádat o dotace na výmě-
nu kotlů. Nicméně jich je třeba ještě ve Slezském 
vojvodství vyměnit několik stovek tisíc a v Morav-
skoslezském kraji podle odhadů Marka Bruštíka, 
experta projektu z Krajského úřadu Moravskoslez-
ského kraje zhruba desítky tisíc. Slezské vojvodství 
má vypracovaný harmonogram na výměnu kotlů 
na tuhá paliva i  vyhlášku, která zakazuje výrobu 
nekvalitních zařízení. Nicméně experti z Polska při-
znali, že takové kotle jde stále v Polsku koupit.

Ve Slezském vojvodství mnohem účinněji ale 
funguje kontrola toho, čím lidé v  domácnostech 
topí. Zatímco v  Moravskoslezském kraji kontrolu 

provádí úředník s rozšířenou působností, v Polsku 
kontroluje lokální topeniště městská policie bez 
předchozího varování a  ohlášení. „Od počátku 
letošního roku do poloviny května proběhlo v Ka-
towicích zhruba 1 700 kontrol, jen sedm z nich bylo 
pozitivních, to znamená, že lidé topili, čím neměli,“ 
řekla Blanka Romanowska ze Slezského vojvodství 
s  tím, že vojvodství postupuje nejen restriktiv-
ně, ale se snaží také motivovat obyvatele k tomu, 
aby se chovali zodpovědně vůči ovzduší různými 
propagačními kampaněmi, kdy například soused 
může upozornit sousedova pohlednicí hozenou 
do schránky, že podle toho, co vychází z jeho komí-
na, zřejmě topí tím, čím by neměl. Experti se také 
shodli, že na české straně není tolik výjimek jako ve 
Slezském vojvodství, pokud jde o velké znečišťova-
tele a průmyslové podniky.

V rámci projektu začne rovněž fungovat edukač-
ní centrum, které vzniká v  sídle Regionální sdru-
žení územní spolupráce Těšínského Slezska (RSTS) 
v Českém Těšíně a bude sloužit pro veřejnost, školy 
i státní správu. „Za posledních dvacet let se mnohé 
změnilo k lepšímu, nicméně naše příhraniční regi-
ony jsou stále vnímány jako nejšpinavější v Evropě. 
Posláním edukačního centra proto bude mimo 
jiné také toto povědomí změnit,“ řekl Jiří Bílek, ex-
pert projektu za RSTS (jeden z partnerů projektů), 
že v  edukačním centru se budou konat odborné 
semináře, konference a  přednášky, vzniknou zde 
dvojjazyčné společné materiály pro osvětu napří-
klad jak správně spalovat, jak zdravě žít či beza-
lergicky bydlet, jejichž cílem bude zvýšit osobní 
odpovědnost obyvatel regionů na obou stranách 
hranice k péči o čisté ovzduší.

V plánu je také testovat možnosti použití dronů 
pro měření emisí a  jako pomocný nástroj kontrol 
lokálních topenišť. Týmy expertů z  VŠB  – TU Ost-
rava společně s  odborníky z  Institutu chemického 
zpracování uhlí v Zabrze ještě v tomto roce chystají 
v  rámci projektu nákup dronů a  jejich využití pro 
společná měření, shodnout se musí na senzorech 
měření, aby byly stejné na obou stranách hranice. 
V  Moravskoslezském kraji zatím dron nebyl využit 
v praxi pro měření emisí, nicméně v Polsku již pokus-
ná měření letos proběhla. „Zatím jsme provedli tes-
tovací lety se dvěma drony, jeden naváděl druhého, 
který pomocí senzorů prováděl nad komínem měře-
ní. To odhalilo, co se spaluje,“ vysvětlil Jacek Żeliński 
z Institutu chemického zpracování uhlí.

Česko – polský projekt i-AIR REGION, který bude 
probíhat až do konce roku 2020, je spolufinancova-
ný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu 
pro regionální rozvoj v  rámci operačního progra-
mu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Partnery 
projektu jsou Sdružení pro rozvoj Moravskoslez-
ského kraje, Moravskoslezský kraj, Slezské vojvod-
ství, Institut chemického zpracování uhlí v Zabrze, 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 
Sdružení rozvoje a regionální spolupráce Olza a Re-
gionální sdružení územní spolupráce Těšínského 
Slezska.

Karin Pelikánová,  
mediální zástupce Sdružení pro rozvoj MSK

Projekt i-AIR REGION
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost

Den klastrů 
v Moravskoslezském kraji

Dne 9. 5. 2018 se na Krajském úřadě Moravsko-
slezského kraje konal Den klastrů v  Moravskoslez-
ském kraji, který pořádala Národní klastrová asoci-
ace ve spolupráci s  Moravskoslezským inovačním 
centrem Ostrava a Krajskou hospodářskou komorou 
Moravskoslezského kraje. Záštitu nad akcí převzal 
hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ivo Vondrák 
a  primátor Statutárního města Ostrava Ing. Tomáš 
Macura. Setkání proběhlo v sále zastupitelstva Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje a  zahájil jej 
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan 
Krkoška, společně s  ředitelem MSIC Pavlem Csan-
kem a  prezidentkou Národní klastrové asociace 
(NCA) Pavlou Břuskovou. Bezpečnostně technolo-
gický klastr se zúčastnil jak panelové diskuze, tak 
i statické prezentace klastrů a jejich činností.

DOTAČNÍ MOŽNOSTI Z OP PIK

PROGRAM INOVAČNÍ 
VOUCHERY, VÝZVA III.

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 zin-
tenzivnění vlastních 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
• Minimální výše dotace činí 50.000 Kč
• Maximální výše dotace činí 299.999 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, 
certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových 
systémů, technologických postupů, unikátních 
konstrukčních řešení, modelování, vývoj soft-
waru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků sys-
tému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti 
s  vývojem nebo zaváděním nového produktu 
(výrobku, služby nebo procesu), optimalizace 
procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, pa-
rametrů apod.

Kdy je možné o dotaci požádat?
• Od 15. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Průběžná výzva.


