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BORCAD cz s.r.o.

BORCAD je předním výrobcem a dodavatelem sedadel a lůžek pro osobní železniční vozy. Za každým 
sedadlem, které vyrobíme, stojí náš vlastní vývoj a know-how. Díky tomu své produkty dokonale známe a na 
základě požadavků zákazníků je dokážeme rychle přizpůsobit nebo vytvořit zcela nové. V roce 2020 slavíme 
výročí 30 let založení firmy.

Široké portfolio našich produktů pokrývá všechny segmenty dopravy, od regionálních přes dálkové spoje až 
po nejluxusnější cestovní třídu. Rodina produktů má dva nové členy – sedadlo VISIO pro regionální dopravu 
a sedadlo FLEXIO pro dálkové spoje.

Na české železnici si na našich sedadlech posedíte například v Pendolinu, Leo Expressu i na palubách vlaků 
RegioPanter nebo CityElefant. V zahraničí jezdí naše sedadla například ve vlacích rakouského operátora 
ÖBB, ve vysokorychlostních vlacích v Saudské Arábii nebo v Rusku. Mezi nejluxusnější projekty patří dodávka 
elektricky ovládaných sedadel pro kanadského operátora Rocky Mountaineer nebo do švýcarského vlaku 
Glacier Express (na fotografiích).

Kontakt: Tomáš Boruta,  
tboruta@borcad.cz, +420 558 640 611, Fryčovice 673, 739 45 Fryčovice, www.borcad.cz
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Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu je veřejná výzkumná instituce, jejíž cílem je být špičkovým evropským 
vědeckovýzkumným ústavem komplexně zabezpečujícím potřeby dopravního systému v ČR plně 
integrovaného do evropského výzkumného prostoru.

Poskytujeme služby v celé řadě oborů, od jejího plánování, používání inteligentních systémů a dalších 
moderních technologií v dopravě, přes vliv dopravy na životní prostředí, tvorbu systémů hospodaření 
i diagnostiku dopravní infrastruktury, dopravní inženýrství, bezpečnost silničního provozu až k humánním 
aspektům v dopravě, dopravní psychologii a sociologii. 
Naše činnost se týká dopravy osobní, nákladní, cyklistické, pěší i kombinované a to na pozemních 
komunikacích i na železnicích.

Působíme také jako znalecký ústav v oborech
• doprava městská a doprava silniční,
• dopravní psychologie,
• vliv dopravy na kvalitu a čistotu ovzduší,
• ochrana ovzduší před vlivy způsobenými dopravou,
• stavby dopravní, stavby inženýrské, stavební materiál,
• měření a vyhodnocování hlukové zátěže z dopravy.

Pro naši výzkumnou práci využíváme vlastní akreditované laboratoře a ve vlastním školícím středisku 
pořádáme akreditované kurzy.

Kontakt: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,  
cdv@cdv.cz, +420 541 641 711, Líšeňská 33a, 616 00 Brno, www.cdv.cz
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CZ testing insitute s.r.o.

CZ testing institute s.r.o. je českou akreditovanou zkušební laboratoří působící na poli požární bezpečnosti 
a technických zkoušek pevnosti a spolehlivosti výrobků.

Požární bezpečnost dopravních prostředků
Laboratoř požární bezpečnosti se specificky zaměřuje na oblast hromadných dopravních prostředků, jako jsou 
vlaky, tramvaje, metro, trolejbusy, autobusy, letadla a lodě. V těchto segmentech zajišťuje a provádí zkoušky 
veškerých výrobků vnitřního a vnějšího vybavení podle požadavků technických předpisů interoperability, 
zejména pak EN 45545, GOST R, ISO, ECE R a dalších návazných norem.

Laboratoř se specificky věnuje zkouškám měření sálavého tepla metodou kónické kalorimetrie, měření optické 
hustoty kouře a jeho toxicity a zkoušením šíření plamene po povrchu vzorku s měřením kritického toku při 
hašení.

Se zákazníky laboratoř spolupracuje i v oblasti výzkumu a vývoje nových požárně odolných materiálů, provádí 
komplexní hodnocení jejich vlastností a vhodnosti použití pro dopravní techniku.

Zkoušení životnosti a spolehlivosti
Laboratoř statických a dynamických zkoušek se věnuje především verifikaci konstrukčních návrhů a ověření 
pevnosti konstrukčních celků, svařenců a komponent. Provádí přesná měření deformací, ověřuje a monitoruje 
výskyt vad a poruch během předpokládané doby života daného výrobku. Zkoušky jsou prováděny na 
hydraulických testovacích zařízeních se zatěžováním do 20kN. Akreditované zkoušky jsou prováděny primárně 
dle požadavků předpisů GRULA Si a UIC pro železnici.

Vzdělávání a konzultace
Společnost CZ testing institute s.r.o. se mimo oblast zkoušení zaměřuje na vzdělávání, odborné konzultace 
a poradenství v oblastech zkoušek požární bezpečnosti drážních vozidel. Zákazníkům pomáhá najít optimální 
řešení pro uplatnění jejich produktů v drážním vozidle, vypořádat složité legislativní požadavky. V této oblasti 
zpracovává komplexní odborné posouzení výrobku z hlediska vhodnosti použití pro drážní vozidla.

V rámci České republiky pak pracovníci laboratoře přednáší a vedou semináře k problematice požární 
bezpečnosti drážních vozidel.

CZ testing institute s.r.o. v rámci odborných aktivit spolupracuje v univerzitami, výzkumnými a státními 
institucemi, je členem sdružení EUROLAB, schválená organizací Certifer pro drážní vozidla.

Kontakt: Daniel Kudláček,  
kudlacek@cztesting.cz, +420 739 350 749, Sokolovská 637/31, 741 01 Nový Jičín, www.cztesting.cz

Pantone 648 C
C 100 M 70 Y 0 K 62
R 6 G 29 B 73

Pantone 180 C
C 19 M 86 Y 81 K 8
R 189 G 52 B 0

Pantone Neutral Black C
C 0 M 0 Y 0 K 90
R 26 G 26 B 26

Pantone 424 C
C 0 M 0 Y 0 K 55
R 115 G 115 B 115

Použitý fontBahamas

The art of testing
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Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z. s.

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z. s. je spolkem sdružujícím členy na základě 
společného zájmu. Svou činností zastřešujeme propojování průmyslových podniků, univerzit, výzkumných 
a veřejnosprávních organizací, a vytváříme tak most mezi vědou, výzkumem a aplikační sférou v oblasti 
bezpečnosti průmyslu.

Posláním technologické platformy je posilovat a rozvíjet bezpečnost v průmyslu v ČR, podporovat organizace 
ve prospěch rozvoje bezpečnosti průmyslu v České republice, společně identifikovat národní zájmy v oblasti 
průmyslové bezpečnosti a jednotně prosazovat tyto zájmy na evropské úrovni prostřednictvím European 
Technology Platform Industrial Safety (ETPIS), která úzce spolupracuje s Evropskou komisí.

Hlavním cílem národní platformy je vytvářet sítě a partnerství, posilovat spolupráci v oblasti bezpečnosti 
průmyslu, prosazovat zájmy oborových organizací na české a evropské úrovni a vyhledávat finanční zdroje na 
podporu investic i výzkumu.

Kontakt: Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z. s.,  
Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava - Výškovice
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Fakulta aplikované informatiky

Fakulta aplikované informatiky je dynamicky se rozvíjející fakulta se zaměřením na informatiku, bezpečnostní 
technologie a automatizaci. Vznik fakulty zaměřené na aplikovanou informatiku jako samostatné součásti 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je logickým vyústěním snah univerzity uplatnit se v oblasti informačních 
technologií.

Struktura ústavů na FAI
Fakulta aplikované informatiky je tvořena celkem devíti ústavy, z toho sedm ústavů zajišťuje kromě výzkumné 
činnosti vzdělávání studentů, dva ústavy jsou výzkumného charakteru.
• Ústav matematiky
• Ústav elektroniky a měření
• Ústav informatiky a umělé inteligence
• Ústav počítačových a komunikačních systémů
• Ústav bezpečnostního inženýrství
• Ústav automatizace a řídicí techniky
• Ústav řízení procesů.

Výzkumné zaměření fakulty
Hlavní směry výzkumu na Fakultě aplikované informatiky UTB jsou zaměřeny do následujících oblastí:
• aplikovaná informatika
• bezpečnostní technologie
• automatické řízení
• měřicí a přístrojová technika

Výhradně vědecko – výzkumný charakter mají tyto odborné ústavy:
• Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
• Vědecko – technický park „Informační a komunikační technologie“.



11

Kontakt: doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.,  
hromada@.utb.cz, +420 576 035 243, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, www.utb.cz/fai

Ústav bezpečnostního inženýrství:
Na co se u nás zaměřujeme? Výzkumná a vědecká činnost se týká hlavně biometrické identifikace, 
přístupových systémů, pokročilých autentizačních prvků a systémů a psychosomatických vyšetření osobnosti. 
Zajišťujeme výuku předmětů zejména pro obor Bezpečnostní technologie, systémy a management. Spektrum 
předmětů je poměrně široké. Ústav má k dispozici nově vybudované laboratoře, ve kterých je možné bádat 
nad mechanickými zabezpečovacími systémy nebo pokročilými bezpečnostními technologiemi. V těchto 
laboratořích probíhá i praktická část výuky, kde studenti provádí různá cvičení s technickými, mechanickými 
a elektronickými bezpečnostními systémy.

Odborné zaměření ústavu:
Hlavními oblastmi vědecké a výzkumné činnosti ústavu jsou zejména:
• Ochrana majetku a osob.
• Technické prostředky bezpečnostního průmyslu.
• Technologie komerční bezpečnosti.
• Informační a krizový management.
• Bezpečnostní management.
• Modelování krizových situací.
• Ochrana obyvatelstva.
• Ochrana kritické infrastruktury.
• Odolnost kritické infrastruktury.
• Analýza funkčnosti a penetrační testy systémů technické ochrany.
• Projektování systémů technické ochrany.
• Analýza rizik.
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FITE a. s.

Společnost vznikla jako následník Báňské vývojové základny, která byla založena po roce 1989 jako odštěpný 
závod Ostravsko-karvinských dolů. Základnu tvořila odborná skupina pracovníků pro řešení problematiky báňské 
mechanizace a automatizace. Hlavním předmětem činnosti byl rozvoj báňských technologií, technologií úpravy 
a zpracování uhlí, oblast báňské bezpečnosti a oblast rekultivace území postižených báňskou činností. Nově byly 
rozvíjeny především ekologické technologie a nakládání s odpady. V současné době FITE a.s. podniká ve třech 
základních oborech činnosti.

Báňské technologie
• vývoj, konstrukce, výroba, servis a prodej báňských technologií, především pro hlubinné dobývání uhlí, 

zejména zařízení na dopravu a úpravu fragmentace hmot a speciálních důlních zařízení

Ekologie – ekoinženýring
• systémy nakládání s odpady
• koncepce, studie a plány odpadového hospodářství
• ekologizace průmyslových procesů
• pořádání ekologických konferencí a výstav
• využívání opuštěných průmyslových areálů
• poradenská činnost v oblasti ekologie, energetiky a báňské činnosti
• výzkum a vývoj v oblasti nakládání s odpady a řešení krizových situací

Ekologie – nakládání s odpady
• využívání odpadů a produktů z odpadů, především ze spalování uhlí a z jiných tepelných procesů ve 

stavebnictví, v rekultivačně asanačních akcích, terénních úpravách apod.
• likvidace starých ekologických zátěží a rekultivace území postižených báňskou činností a likvidace jam 

hlubinných dolů

V zájmu trvalého zvyšování kvality svých výrobků a poskytovaných služeb se neustále ve FITE a. s. rozvíjí 
zákaznický přístup. Společnost získala pro většinu svých činností certifikaci podle mezinárodních norem jakosti řady 
ISO 9001 a tvorby, řízení, udržování a zlepšování environmentálně orientovaného systému řízení organizace dle 
mezinárodních norem a předpisů ISO 14 001.

Kontakt: Ing. Radim Kovařík, Ph.D.,  
kovarik@fite.cz, +420 597 479 388, Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, www.fite.cz
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HOBES, spol. s r. o.

Jsme tradiční strojírenská firma disponující velkým technologickým zázemím a zkušenými, kvalifikovanými 
zaměstnanci. O vysoké kvalitě našich výrobků svědčí udělení certifikátu systému řízení kvality ČSN EN ISO 
9001:2016, ISO 14001, ISO IATF 16 949.

Firma navazuje na významnou tradici, která sahá do roku 1950, kdy byla v Horním Benešově zahájena výroba 
zadlabacích zámků ještě pod jménem Brano. Novodobá historie firmy začíná privatizací státního podniku 
v roce 1992 a založením firmy HOBES, spol. s r.o. se 100% soukromým vlastnictvím. Následující období je 
charakterizováno rozsáhlými investicemi do technologického zařízení, informatiky a expanzí na zahraniční 
trhy.

Naše produkty/služby
• zámky do dveří
• díly pro autoprůmysl
• strojírenská výroba
• nástrojárna
• galvanovna, prášková lakovna
• ocelové zárubně
• ocelové dveře

Kontakt: Ing. Tomáš Střílka, MBA.,  
tomas.strilka@hobes.cz, +420 554 748 320, K luhům 151, 793 12 Horní Benešov, www.hobes.cz

w w w.hobes.cz

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 Leden 2019

P Ř E H L E D  S O R T I M E N T U  Z Á M K Ů  D O  D V E Ř Í  A  P R O T I P L E C H Ů



14

IDEA AIR s.r.o.

IDEA AIR byla založena v roce 2013 jako společnost zabývající se výzkumem a designem. Spojením 30 
let zkušeností naší sesterské společnosti Borcad v odvětví železničních sedadel a nového mezinárodního 
vývojového týmu jsme v roce 2016 zahájili vývojový projekt leteckého sedadla pro cestující v ekonomickém 
třídě pro dopravní letadla A320 a B737.

Důležitost elegantního designu sedadel leteckých společností je často opomíjena, zejména v ekonomické 
třídě. IDEA AIR se rozhodla jít jinou cestou a uzavřela partnerství s designovým studiem PriestmanGoode 
a dalšími profesionály z USA a Evropy, kteří mají zkušenosti s leteckými sedadly. Společně jsme, s využitím 
nejmodernějších technologií, navrhli průkopnické pohodlné a lehké ekonomické sedadlo, které uspokojí 
potřeby cestujících i provozovatelů leteckých společností.

Slabiny jsou neomluvitelné – vyvíjíme a konstruujeme bez kompromisů.

Leťte s námi do oblak, aneb úspěch spočívá ve spolupráci. Chtěli byste se podílet na vývoji tohoto 
průlomového sedadla letadla? Máte k tomuto tématu co říct, chcete nám dát nějaké tipy nebo se jen chcete na 
něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat!

Kontakt: IDEA AIR s. r. o., ideaair@ideaair.cz,  
+420 556 833 041, Fryčovice 772, 739 45 Fryčovice, linkedin.com/company/idea-air, www.ideaair.cz
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K2 atmitec s.r.o., člen skupiny K2

Jsme členem skupiny firem K2, která vyvíjí, nasazuje a rozvíjí podnikový software pro řízení firemních procesů 
ve středních a velkých společnostech – od výroby a skladů přes ekonomiku, obchod a marketing až po 
manažerské vyhodnocovaní a e-shop. V našem vlastním datovém centru nabízíme cloudové a outsourcingové 
služby. Vyvíjíme sice software, ale dodáváme také zkušenosti a nápady ze stovek úspěšných společností. 
Přinášíme jistotu, že firma šlape i ve chvílích, kdy v ní klíčoví lidé nejsou. Pomáháme budovat firemní kulturu, 
ve které každý ví, co má dělat, jak to má dělat a proč to dělá.

Kontakt: K2 atmitec s.r.o., člen skupiny K2,  
k2@k2.cz, +420 595 135 110, Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava-Přívoz, www.k2.cz
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NAM system, a. s.

Jsme významným a respektovaným českým výrobcem hardwarových a softwarových řešení monitorovacích 
technologií. Na trhu působíme od roku 1990 a zaměřujeme se především na bezpečnostní aplikace.

Jsme členem sdružení, která podporují vzdělanost a podnikání v oblasti informačních a komunikačních 
technologií – IT Clusteru a BTKlastru. Jako člen ČKBS máme přehled o aktuálních informacích z oblasti 
bezpečnostních služeb. Podporujeme vzdělání a rozvoj technologií ve školách. Spolupracujeme na projektech 
VŠB - TU Ostrava a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pro studenty SOU a SOŠ elektrotechnických pořádáme 
výukový program monitorovacích technologií NAM školám, který zlepšuje jejich uplatnění v praxi.

V našich dvou divizích, NAM technology a ONI system, vyvíjíme technologie a služby určené pro střežení 
a monitorování stacionárních a mobilních objektů. Jedná se o vlastní produktová řešení – pulty centrální 
ochrany, systémy monitorování polohy mobilních objektů a komunikační zařízení pro přenosy dat 
v nejrůznějších aplikacích.

Mezi naše nejznámější produkty patří GPS jednotka do vozidel NCL 20, přenosný magnetický GPS tracker 
NCL 21, webový portál pro správu vozidel www.onisystem.net a mobilní aplikace ONI system, aplikace 
pro sledování vytížení strojů, stylu jízdy řidiče a ekonomiky provozu vozidla, technologie pro dohledová 
centra 1Box, komunikátory REGGAE, komunikační síť NSG, rádiová síť GLOBAL a GLOBAL2. Pořadatelům 
motoristických závodů poskytujeme systém Rally monitoring.

Produkty a služby
• monitoring objektů
• monitoring vozidel
• monitoring technologií
• monitoring osob

Kontakt: Ing. Roman Němec,  
roman.nemec@nam.cz, +420 731 184 379, U Pošty 1163/13, 735 64 Prostřední Suchá, www.nam.cz
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Národní dřevařský klastr z. s.

Národní dřevařský klastr, z.s. vznikl jako jedna z prvních klastrových iniciativ v České republice.

Cílem klastru je vytvořit a rozvíjet funkční uskupení dřevařských firem, jejich subdodavatelů a poskytovatelů 
služeb, které bude působit na zlepšení podmínek pro podnikání v dřevozpracujícím a stavebním průmyslu 
a posilovat vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou. Stát se jedním z vůdčích 
subjektů smysluplné spolupráce při rozvoji stavebnictví v ČR a prosazovat dřevo jako ekologický materiál ve 
stavebnictví.

Členskou základnu tvoří soukromé podniky, zástupci středních a vysokých škol a další instituce, jejichž 
společným jmenovatelem je podnikání či činnost úzce spojená s dřevozpracujícím průmyslem, stavebnictvím 
a příbuznými nebo navazujícími obory. Společně pak tito členové pokrývají celý hodnotový řetězec 
dřevozpracujícího průmyslu od pěstování dřevní hmoty a její těžbu, přes následné zpracování a výrobu 
produktů s vysokou přidanou hodnotou až po služby z oblasti podpory, rozvoje spolupráce a vzdělávání. 
Členové aktivně spolupracují na realizaci společných projektů v oblastech výzkumu, vývoje, inovací, vzdělávání 
a propagace. Hlavním cílem je inovovat a dále rozvíjet dřevařský klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro 
podnikání v dřevozpracujícím průmyslu a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou 
sférou.

Kontakt: Ing. Jan Poledník, j.polednik@wood-cluster.cz,  
+420 737 286 065, Otakara Jeremiáše 6235/38, 708 00  Ostrava - Poruba, www.wood-cluster.cz
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Národní stavební klastr z.s.

Národní stavební klastr je seskupení malých a středních podniků, vzdělávacích a výzkumných institucí se 
zaměřením na oblast stavebnictví, architektury a urbanismu. V roce 2020 NSKlastr sdružuje celkem devatenáct 
členů a čtyři spolupracující subjekty. Členové klastru aktivně spolupracují na realizaci společných projektů ve 
vědecko-výzkumné oblasti, vzdělávání a propagaci.

Dlouhodobou vizí Národního stavebního klastru je „zvyšovat využitelnost přírodních a ekologických materiálů 
ve stavebnictví, tím podporovat trvale udržitelné stavitelství“.

NSKlastr svým členům nabízí:
• dotační poradenství a podporu při zavádění inovací v rámci Centra podpory a rozvoje podnikání,
• zpracování odborných studií, posudků a projektových dokumentací,
• realizace společných výzkumných a vývojových aktivit v rámci Centra architektury a stavitelství,
• možnosti zapojení kvalifikovaných pracovníků do VaV aktivit,
• společné nákupy členů klastru (chytré nakupování) a registrace na veřejných portálech,
• vzdělávací kurzy a osvětové aktivity,
• semináře, konference, workshopy,
• networking a marketing,
• profesionální 3D služby - zaměřování staveb,  

vizualizace, 3D tisk zmenšených modelů staveb,
• stavebně technické průzkumy.

Kontakt: Ing. arch. et. Ing Jan Fridrich,  
info@nsklastr.com, +420 737 923 016, Technologická 373/4, 708 00 Ostrava - Pustkovec, www.nsklastr.com
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NEW ELTOM Ostrava, s. r. o.

Společnost je na trhu vice než 20 let. Zajišťuje a provádí revize vyhrazených technických zařízení na základě 
„oprávnění“ vydaných Technickou inspekcí České republiky, nebo prostřednictvím dodavatelů vlastnící 
příslušná oprávnění. Dále společnost poskytuje komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární 
ochrany.

Nabízené služby zajišťujeme vlastními zaměstnanci, kteří jsou držiteli osvědčení revizních techniků nebo 
osoby odborně způsobilé v požární ochraně a koordinátora BOZP na staveništi. Oblast životního prostředí 
zajišťují pracovníci s osvědčením pro výkon agendy ekologie v malých a středních podnicích. Speciální činnosti 
zajišťujeme externími dodavateli, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

Od roku 1997 se naše firma věnuje „prohlášení o shodě“ v rámci kterého provádíme posouzení dovezených 
nebo zhotovených výrobků včetně jejich průvodní dokumentace. V roce 2020 jsme získali opakovaně 
akreditaci MPSV k provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci 
rizik. V roce 2014 jsme úspěšně získali reakreditaci k provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob 
k činnosti koordinátora BOZP na staveništi na dalších 10 let.

Produkty/služby
• bezpečnost práce a hygiena práce
• koordinátor BOZP na staveništi
• krizové řízení a havarijní plánování
• požární ochrana
• prohlášení o shodě
• revize a kontroly
• zkoušky z odborné způsobilosti a školení
• životní prostředí
• e-learning, školení

Kontakt: Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D., ivan.kricfalusi@neweltom.cz,  
+420 777 580 804, Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky, www.neweltom.cz
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OKD, HBZS, a. s.

Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny Horním 
zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným 
Českým báňským úřadem.

Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k záchraně lidských životů 
a majetku při haváriích včetně poskytování první pomoci v podzemí, zdolávání havárií a odstraňování následků 
havárií.

Kromě těchto úkolů báňská záchranná služba vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém 
prostředí a další speciální a rizikové práce, např. ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou, 
spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí namátkové prohlídky jejich pracovišť a kontroly prostředků 
pro zdolávání havárií, popřípadě i školení a výcvik zaměstnanců, plní úkoly a povinnosti vyplývající pro ni též ze 
zvláštních právních předpisů.

Hlavní úkoly HBZS
• zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů a potřebné techniky
• zajišťuje lékařskou službu první pomoci v podzemí
• provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů
• opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje, oživovací přístroje 

a záchranářskou techniku
• metodicky řídí a kontroluje činnost ZBZS
• kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci a havarijní plány
• školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu a opravy detekčních a indikačních přístrojů pro 

kontrolu složek důlního ovzduší a analytiky plynových laboratoří
• dodává nebo zabezpečuje cejchovní plyny a kontroluje plynové laboratoře

Další prováděné činnosti:
• opravy, kontroly, plnění a tlakové zkoušky hasících přístrojů
• provoz, servis a údržba důlních svítidel
• otryskávání kovových výrobků
• trhání prostého betonu, železobetonu, skla bez použití trhací práce pomocí hydraulického zařízení
• měření úniků tepla termovizní kamerou
• servis a tlakové zkoušky tlakových lahví
• chromatografické rozbory ovzduší
• fotodokumentace a videozáznamy
• technicko-poradenská a konzultační činnost
• zkušebnictví a testování

Kontakt: OKD - HBZS, a. s., sekretar@hbzs-ov.cz,  
+420 596 258 230, Lihovarská 10/1199, 716 00 Ostrava – Radvanice, www.hbzs-ov.cz
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RESPECT, a.s.

Jsme česko-slovenská pojišťovací makléřská skupina společností zaměřující se na pojištění firem a podnikatelů 
(B2B), a to od roku 1993. Poskytujeme svým klientům služby prostřednictvím stabilizovaného týmu 
kvalifikovaných odborníků ve všech segmentech pojištění dostupných na pojistném trhu. Významnou součástí 
našich služeb je kvalitní risk management a efektivní systém likvidace škod. Jako pojišťovací makléř jsme zcela 
nezávislý a vždy hájíme zájmy svých klientů, řadíme se mezi přední makléřské firmy na českém a slovenském 
pojistném trhu.

Poskytujeme komplexní služby firemním klientům. Naše produktové portfolio obsahuje řadu pojistných 
produktů v oblastech majetkového pojištění, odpovědnostního pojištění, pojištění technických rizik, pojištění 
vozidel a dalších. Využití jen samotných pojistných produktů bez souvisejících profesionálních služeb však 
považujeme za nedostačující. Proto nabízíme našim klientům i širokou paletu služeb, které jim pomohou 
identifikovat konkrétní pojišťovací potřeby a usnadní jim proces likvidace případných pojistných událostí.

Služby pro firmy:
• audit, poradenství, konzultace
• risk management
• sjednávání a správa pojištění
• likvidace pojistných událostí
• monitoring vývoje pojistného trhu
• veřejné zakázky
• zaměstnanecké benefity
• vzdělávání a semináře RESPECT ACADEMY
• ONLINE.RESPECT

Kontakt:  Ing. Ondřej Menšík,  
ondrej.mensik@respect.cz, 733 532 718, Sadová 553/8, 702 00 Ostrava, www.respect.cz



22

RSBP, spol. s r.o.

Ve společnosti RSBP spol. s r.o. se od roku 1992 věnujeme požární a výbuchové ochraně průmyslových 
zařízení. Jsme profesionálním dodavatelem řešení pro bezpečnost průmyslových provozů a zařízení, 
odhalujeme rizika a předcházíme ničivým následkům výbuchů a požárů. Zaměstnáváme špičkové odborníky, 
kteří působí v oblasti požární a výbuchové prevence a ochrany, analýzy rizik, engineeringu a vypracování 
dokumentů dle směrnice ATEX 153. Provádíme komplexní dodávky požární a výbuchové ochrany: od odborné 
projekce a dodávky materiálu, přes instalaci zařízení, až po jeho úplné zprovoznění a zaškolení obsluhujícího 
personálu. Nejmodernější systémy RSBP chrání vaše průmyslová zařízení proti vzniku ničivých následků 
požárů a výbuchů.

Kontakt: RSBP spol. s r.o.,  
Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, tel.: +420 596 252 170, rsbp@rsbp.cz, www.rsbp.cz

VÝBUCHOVÁ OCHRANA
Odlehčení výbuchu
• VMP – Zařízení pro odlehčení výbuchu
• FLEX – Zařízení pro bezplamenné odlehčení výbuchu

Potlačení výbuchu
• HRD systém

Izolace výbuchu
• B-FLAP I – Zpětná protiexplozní klapka
• HRD bariéra – Chemická izolace výbuchu
• GatEx – Rychlouzavírací šoupátko

POŽÁRNÍ OCHRANA
• FIREPRO Automatický hasicí systém
• Systém zhášení jisker

Aplikujeme precizní znalost norem a legislativy, provádíme engineering se zřetelem na bezpečnostní předpisy, 
vyhlášky a směrnice platné v České republice i zahraničí.

Na odborné posouzení a řešení výbuchové a požární ochrany myslete již v projektové dokumentaci. Aktivní 
účast našich odborníků při přípravě projektové dokumentace vám pomůže dosáhnout nejlepší možné ochrany 
proti následkům výbuchu a požáru bez technologických omezení.

Schéma bezplamenného odlehčení výbuchu FLEX 
a izolace výbuchu pomocí zpětné protiexplozní 
klapky B-FLAP I na filtru
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Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. působí v kraji od roku 1990. V současnosti sdružuje 122 členů, 
kterými jsou průmyslové, stavební a obchodní podniky, distribuční společnosti a další podnikatelské subjekty, 
oborové klastry, města a obce, vysoké a střední školy, projektové a poradenské organizace, zdravotnické 
organizace a pojišťovny, personální, vzdělávací a rozvojové agentury. Sdružení dlouhodobě prosazuje zájmy 
svých členů v souladu s rozvojovou strategií Moravskoslezského kraje a podporuje vnitroregionální diskusi.

Hlavní aktivity sdružení jsou směřovány za účelem:
• zlepšování investičního a podnikatelského prostředí kraje a jeho konkurenceschopnosti s cílem růstu 

produktivních pracovních míst, krajského HDP a životní úrovně občanů v Moravskoslezském kraji,
• odstraňování překážek v podnikání,
• rozvoje dopravní infrastruktury a obslužnosti, logistiky a dopravních systémů,
• přípravy a realizace revitalizačních a rozvojových záměrů zejména v oblasti surovin, energetiky a životního 

prostředí,
• podpory vědy, výzkumu a odborného školství s důrazem na spolupráci výzkumných institucí, vysokých 

škol a aplikační praxe, s důrazem na konkurenceschopnost a růst inovací,
• podpory technického školství v regionu jakož i technického učňovského školství ve smyslu jeho 

zvýhodnění vůči všeobecnému školství,
• širší komunikace a spolupráce v rámci regionu, nového nadregionálního uskupení TRITIA, České republiky 

i Evropské unie a koordinace regionálních aktivit,
• trvalé podpory odpovědného chování podniků/firem, institucí veřejné správy i jednotlivců vůči společnosti, 

v níž působí.

Kontakt: Ing. Radúz Mácha, msunion@msunion.cz,  
+420 597 479 210, Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, www.msunion.cz



24

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území 
Čech, Moravy a Slezska a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky. 
Cílem činnosti SH ČMS je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů 
a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je 
v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.

Aktuálně je v KSH MSK evidováno 26 254 členů, včetně 6057 dětí a mládeže ve věku do 18 let. KSH MSK 
má evidovaných 422 sborů dobrovolných hasičů (SDH), 6 okresních sdruženích hasičů (OSH). Členové KSH 
MSK jsou zařazování do 361 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO), které jsou nedílnou součástí 
integrovaného záchranného systému České republiky. 
K 1. lednu 2019 je v těchto jednotkách zařazeno 5 199 členů. 
Pravidelně členové SDH pořádají a zajišťují různé aktivity. V uplynulém roce to bylo 7 505 akcí na údržbu 
výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a výstavbu hasících zařízení, 2 136 kulturních a společenských akcí, 2 413 
akcí na pomoc obcím a 2 110 preventivně výchovných a kontrolních akcí. Při těchto aktivitách členové SDH 
odvedli práci v obsahu 86 980 hodin. 
Významnou náplní činností jednotlivých SDH je celoroční systematická práce s mládeží a dorostem. Z řad 
mladých členů SDH se v mnoha případech stávají příslušníci profesionálních hasičských sborů.

KSH MSK mimo jiné organizuje okresní a krajské soutěže mládeže a dospělých v požárním sportu, pořádá letní 
tábory a pravidelné krajské Festivaly přípravek – dětí ve věku od tří do šesti let.

Velkou pozornost věnuje KSH MSK svým seniorům - zasloužilým hasičům, pro které organizuje pravidelné 
akce a setkání a týdenní rekreační pobyt.

KSH MSK na základě dohod spolupracuje s partnerskými organizacemi dobrovolných hasičů ze Slezského 
vojvodství v Polsku, Žilinského kraje na Slovensku.

Kontakt: Ladislav Čabla,  
l.cabla@seznam.cz, +420 604 539 487, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, www.kshmsk.cz
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Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r. o.

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. působí pod celostátní značkou firem TESO 
(Praha, Brno, Česká Lípa) hlavně v podstatě na území celé České republiky v oblasti životního prostředí s 
důrazem na měření emisí, ochranu ovzduší a posuzování vlivů na životní prostředí a instalace kontinuálních 
emisních systémů.

V současnosti naše společnost má 13 zaměstnanců s tím, že pět provádí autorizovaná a technická měření 
emisí a tři se věnují poradenským činnostem v oblasti zpracování posuzování vlivů na životní prostředí, 
odborných posudků, rozptylových studií a ověřování emisí skleníkových plynů. Čtyři zaměstnanci se věnují 
instalacím kontinuálních emisních systémů. Jeden pracovník zabezpečuje ekonomický a organizační chod celé 
společnosti.

Nedílnou podporou poradenské skupiny je široká databáze emisních hodnot měřených zdrojů od 
energetických zdrojů přes technologie, které nakládají s těkavými organickými látkami, až po složitější 
chemické technologie, které usnadňují odborný pohled a zpracování posouzení z hlediska emisí ve vztahu 
k okolnímu ovzduší. Společnost v současné době disponuje dvěma plně vybavenými měřicími vozy pro 
autorizovaná měření emisí s kontinuálními analyzátory pro měření znečišťujících látek - oxid siřičitý (SO2), 
oxid dusnatý (NO), oxid uhelnatý (CO), těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík 
(TOC), oxid uhličitý (CO2), kyslík (O2). Dále je v měřicí skupině k dispozici jeden měřicí vůz pro měření emisí 
speciálních látek a technologií.

V rámci poradenské činnosti na životní prostředí se poradenský tým zaměřuje hlavně na technologie, ale 
nevyhýbá se ani liniovým stavbám či jiným činnostem. V rámci těchto prací spolupracuje s mnoha externisty 
pro oblast chemických látek a odpadů a posouzení vlivů na ochranu přírody a krajiny.

Naše služby:
• autorizovaná a technická měření emisí
• odborné posudky a rozptylové studie
• posuzování vlivů na životní prostředí
• ověřování emisí skleníkových plynů
• hlukové studie a měření hluku
• instalace kontinuálních měřicích systémů a jejich servis a datová správa

Kontakt: Ing. Libor Obal, l.obal@teso-ostrava.cz,  
+420 596 124 897, Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, www.teso-ostrava.cz
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Kontakt: plk. Ing. Jan Karl,  
jan.karl@tupo.izs.cz, +420 950 810 106, Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany, www.hzscr.cz

Technický ústav požární ochrany,  
Ministerstvo vnitra, GŘ - HZS ČR

Technický ústav požární ochrany (dále jen TÚPO) je organizační součástí Ministerstva vnitra – generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a je zřízen podle par. 6 odst. 8 zákona č. 320/2015 Sb.

TÚPO v rámci stanoveného předmětu činnosti plní zejména následující úkoly:
• zabezpečuje, koordinuje a provádí výzkum a vývoj v požární ochraně,
• zúčastňuje se zjišťování příčin vzniku požárů v závažných případech,
• zpracovává požárně technické expertízy (PTE) o příčinách požárů. Z rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti 

ze dne 30. března 1993 je zapsán do seznamu ústavů, kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru 
požární ochrany s rozsahem znaleckého oprávnění pro příčiny požárů, hořlavost materiálů a výrobků 
a technické prostředky požární ochrany.

• na základě poznatků z expertizní činnosti navrhuje preventivní opatření pro snížení počtu příčin požárů,
• podílí se na stanovení technických požadavků na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany,
• působí jako autorizovaná osoba (AO) č. 221 ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných nařízení 
vlády pro posuzování shody požární techniky a věcných prostředků požární ochrany a jako certifikační 
orgán pro certifikaci těchto výrobků (COV) č. 3080. V rámci Evropského společenství je Notifikovanou 
osobou (NO) č. 1022 pro oblast osobních ochranných prostředků pro hasiče a požárních hadicových 
systémů pro první zásah.

• zabezpečuje akreditované výkony zkušebnictví v oboru požární techniky a věcných prostředků požární 
ochrany v akreditované laboratoři č. 1011. 2.
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VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.

Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. je dodavatelem kvalitních, komplexních a konkurenceschopných 
ICT produktů a služeb pro velké/střední firmy a veřejný sektor.

Zaměřujeme se převážně na tyto oblasti:
• Integrované záchranné systémy a vývoj aplikací
• Bezpečnostní systémy a biometrie
• Informační a komunikační technologie, jejich implementace a podpora
• Průmyslová automatizace

Poskytujeme zákazníkům maximální podporu od úvodní analýzy problematiky přes projekční činnosti, 
realizace dodávek systémů až po zaškolení obsluhy a následné servisní služby, za dodržení zásad řízení jakosti 
a procesů uvnitř společnosti, které zabezpečují neustále se zlepšující kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb. 
Vzhledem ke komplexnosti poskytovaných služeb zajišťujeme roli systémového integrátora rozsáhlých řešení. 
Společnost vlastní řadu certifikátů dle standardů ISO a osvědčení NBÚ.

Zkušený tým profesionálů na základě dlouhodobých zkušeností, znalostí moderních technologií a zvládnutí 
pracovních postupů včetně nezbytné spolupráce se školami a vědeckovýzkumnými pracovišti navrhne a dodá 
řešení, které prokazatelně umožní zvyšovat efektivitu činností v dané organizaci. Společnost poskytuje 
zákazníkům maximální podporu od úvodní analýzy problematiky přes projekční činnosti, realizace dodávek 
systémů až po zaškolení obsluhy a následné servisní služby.

Cílem společnosti je pomáhat zákazníkům v cestě za snížením nákladů, zefektivněním řízení procesů 
a zvýšením konkurenceschopnosti v krátkodobém i v dlouhodobém horizontu. Strategií společnosti je 
poctivost, kvalita, profesionalita, pružnost a soustavná inovace.

Kontakt: Ing. Milan Juřík, Milan.Jurik2@vitkovice.com,  
+420 596 663 177, +420 606 081 908, Cihelní 14, 702 00 Ostrava, www.vitsol.cz
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VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné 
a umělecké obory tak, aby mohla pomáhat. Univerzita je jedním z důležitých partnerů v úspěšné transformaci 
průmyslové ekonomiky Moravskoslezského kraje.

Realizuje se na řadě výzkumných projektů, z nichž mnoho pomáhá lidem v běžném životě, spolupracuje 
také s institucemi z veřejného i soukromého sektoru nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí. Naši akademičtí 
a výzkumní pracovníci se věnují surovinám, energetice, ekologii, informačním technologiím, novým 
materiálům, konstrukcím a technologiím, konkurenceschopnému strojírenství nebo také řízení, rozhodování 
a modelování ekonomických a finančních procesů či bezpečnostnímu výzkumu.

Součástí VŠB-TUO je řada výzkumných center – IT4Innovations národní superpočítačové centrum, Centrum 
nanotechnologií, Institut environmentálních technologií nebo Centrum pokročilých inovačních technologií 
a spousta dalších. Univerzita je organizátorem řady akcí a je také hrdým národním koordinátorem Noci vědců.

Studium nabízí na sedmi fakultách v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia. Patří 
mezi tři vysoké školy s nejkvalitnější přípravou absolventů na profesní dráhu.

Hornicko-geologická fakulta: Hornicko-geologická fakulta zcela unikátním způsobem propojuje 
přírodovědné a ekonomické disciplíny s těmi technickými. Studovat tak můžete jak činnosti prováděné 
hornickým způsobem a geologii, tak i programy, jež se zaměřují na životní prostředí a vodu.

Fakulta materiálově-technologická: Fakulta materiálově-technologická poskytuje vysoce vzdělané 
absolventy v oblasti metalurgického průmyslu, v materiálovém inženýrství, chemických technologií, tepelné 
technice a průmyslové keramice, ekonomice a řízení v metalurgii, řízení kvality, automatizaci a řízení 
průmyslových systémů a ochraně životního prostředí.

Fakulta strojní: Fakulta strojní vznikla v roce 1950 a vychovává odborníky z oblasti strojírenství, technologie 
letecké dopravy, mechatroniky, aplikované vědy a technologií nebo energetiky a životního prostředí. Fakulta 
strojní se ve svém výzkumu zabývá například řešením úloh v oblasti vývoje nanostruktur, měření vibrací 
a hluku nebo průmyslovým robotům.

Ekonomická fakulta: Ekonomická fakulta vznikla v roce 1977 a vychovává odborníky v oblastech 
managementu, marketingu, obchodu, finančním sektoru, ve veřejné správě či IT. V oblasti vědy a výzkumu 
se fakulta zaměřuje na aplikovaný, ale i základní výzkum a vývoj v oblasti ekonomických věd. Spolupracuje 
s podniky i podnikateli.
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Kontakt: VŠB-TUO,  
univerzita@vsb.cz, +420 597 321 111, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba, www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky: Fakulta elektrotechniky a informatiky vznikla v roce 1991. Vychovává 
odborníky z oblasti IT, mobilních technologií, fyziky, asistivních technologií nebo elektroniky či spousty dalších. 
Věda a výzkum na FEI se rozvíjí ve všech oblastech elektrotechniky, informatiky, matematiky a fyziky.

Fakulta stavební: Fakulta stavební vznikla v roce 1997 a vychovává odborníky v oblastech stavebního 
inženýrství, výstavby a architektury. Současně nabízí studium ve specializacích, které čerpají z potřeb regionu 
s vysokou koncentrací důlního a těžkého průmyslu. Ve výzkumu se fakulta zaměřuje na oblast použitelnosti, 
spolehlivosti a životnosti staveb, na výzkum pokročilých stavebních materiálů a stavebních konstrukcí.

Fakulta bezpečnostního inženýrství: Fakulta bezpečnostního inženýrství vznikla v roce 2002 a vychovává 
odborníky v oblasti bezpečnosti. Zabývá se aktuálními bezpečnostními hrozbami, které souvisí 
s problematikou požárů, výbuchů, pracovních úrazů, průmyslových havárií, katastrofami, životním prostředím 
či úmyslnými trestnými činy.
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Kontakt: VVUÚ, a. s.,  
Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice, +420 596 252 111, vvuu@vvuu.cz, www.vvuu.cz

VVUÚ, a. s.

Společnost VVUÚ, a.s., byla v roce 1952 založena jako Vědecko-výzkumný uhelný ústav s původním posláním 
řešit především problematiku bezpečnosti a technologií používaných v hlubinných dolech a těžkém průmyslu.

Postupně byly v areálu společnosti v Ostravě - Radvanicích, vybudovány speciální zkušební štoly a prostory 
pro zkoušky požárů, výbuchů paliv, prachů, plynů a jejich charakteristik a další specializované 
laboratoře a zkušebny související s problematikou výbušnosti a hořlavosti.

Vznikly zkušebny lan, důlních strojů a vybraných technologií, zkušebny a sklady výbušnin, zkušebny proudění, 
prašnosti, vzduchotechnických a filtračních zařízení pro hornictví a další obory a technologie průmyslu 
a energetiky. Paralelně s rozvojem těchto oborů bylo vybudováno zázemí strojírenské výroby a skladové 
prostory pro vlastní výrobky.

V roce 1992 byl podnik transformován do podoby dnešní akciové společnosti,  
úspěšně se rozvíjející a podnikající v oborech:
• Certifikace výrobků a posuzování shody
• Zkušebnictví
• Laboratoře a měření
• Certifikace systémů managementu
• Analýza rizik výbuchu a požáru
• Strojírenská výroba
• Obchodní, expertní a inženýrské činnosti

V průběhu let se naše společnost stala významným a vyhledávaným partnerem v oblasti bezpečnosti 
a prevence a dále v projektech vědy a výzkumu i při vývoji a zkouškách nových výrobků.

Společnost má v současnosti 100 kmenových zaměstnanců a spolupracuje s významnými experty, státními 
institucemi, universitami a specializovanými pracovišti na různých projektech a úkolech vědy a výzkumu.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost

Bezpečnostně technologický klastr, z. s.
Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava - Radvanice
tel: 734 232 532
e-mail: info@btklastr.cz
www.btklastr.cz


