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ORGÁNY A ZAMĚSTNANCI BTKLASTRU V ROCE 2020
Výkonná rada:       Dozorčí rada:
doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák – prezident výkonné rady Mgr. Marek Kučera, MBA. – předseda dozorčí rady
Ing. Roman Němec – člen výkonné rady   Ing. Libor Obal – člen dozorčí rady
Ing. Pavel Bartoš – člen výkonné rady   Ing. Tomáš Střílka – člen dozorčí rady

Výkonná manažerka:
Mgr. Simona Guzdková

ČINNOST BTKLASTRU V ROCE 2020
Členská základna BTKlastru v roce 2020
Borcad cz s. r. o.      OKD, HBZS, a. s.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.   Marzena Pólka, prof. SGSP
CZ testing institute s. r. o.     RESPECT OSTRAVA, s. r. o.
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z. s. RSBP spol. s r. o.
Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně   Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
FITE, a. s.      SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje
HOBES, spol. s r. o.     Smolka Jan
IDEA AIR s. r. o.      Střední odborná škola ochrany osob a majetku s. r. o.
K2 atmitec s. r. o.      TESO – Technické služby ochrany ovzduší Ostrava, s. r. o.
Kamila Kempná      Technický ústav požární ochrany, MV GŘ – HZS ČR
NAM system, a. s.     VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.
Národní dřevařský klastr, z. s.    VVUÚ, a. s.
Národní stavební klastr, z. s.    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
NEW ELTOM Ostrava, s. r. o.



Počet členů klastru k 31. 12. 2020: 23

Termíny zasedání orgánů v roce 2020:
  21. 4. 2020 výkonná rada
    3. 6. 2020 výkonná rada
  12. 6. 2020 dozorčí rada
  23. 6. 2020 valná hromada
  10. 9. 2020 výkonná rada
16. 12. 2020 výkonná rada

PROJEKTY BTKLASTRU V ROCE 2020

„Společná česko-polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší - AIRBORDER“

číslo projektu:   CZ.11. 4. 120/0.0/0.0/15_006/0000118
operační program:  INTERREG V-A Česká republika – Polsko
termín realizace:  1. 3. 2017 – 29. 2. 2020
míra dotace:   90 %
rozpočet:   125.000,–- EUR

popis projektu:
Hlavním řešitelem projektu je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická. 
BTKlastr je do projektu zapojen jako partner v rámci pracovní skupiny Ekologie. Druhým zapojeným partnerem
je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.
Hlavním cílem projektu je prohloubit spolupráci mezi českými a polskými odbornými institucemi působícími v oblas-
ti ochrany ovzduší a napomoci tak řešení závažného problému nadlimitního znečištění ovzduší v příhraniční oblasti 
Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství. V rámci projektu jsou realizována společná měření kvality ovzduší, 
zaměřená na určení množství přeshraničního přenosu znečištění. Specializovaná kontinuální měření na české straně 
zabezpečuje BTKlastr v Horní Suché na dnes již nevyužívané těžní věži dolu František – v 80 m n. m. a u paty věže, 
pomocí dvou speciálních přístrojů na odběr prachových částic PALAS FIDAS. Výstupem těchto měření jsou vyčíslené 
hodinové a denní koncentrace polétavého prachu, které BTKlastr jako partner projektu poskytuje hlavnímu řešitel 
VŠB - Technické univerzitě Ostrava k dalšímu vyhodnocení. Měření probíhala do 29. 2. 2020, nyní v rámci udržitelnosti 
měříme znečištění prachovými částicemi pouze na střeše těžní věže.



Kulatý stůl s Národním energetickým klastremWorkshop Možnosti spolupráce HSZ MSK a BTK

Konference Jak na COVID
– poznatky a zkušenosti odborníků

Konference Význam ovzduší pro obyvatele
česko-polského pohraničí

„Rozvoj BTKlastru“

číslo projektu:   CZ.01. 1. 02/0.0/0.0/18_228/0014925
operační program:  Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
termín realizace:  1. 11. 2018 – 31. 10. 2021
míra dotace:   50 %
rozpočet:   6.684.640,– Kč

specifické cíle projektu:
a) propagace činností klastru (organizace propagačních kampaní pro odbornou veřejnost a potencionální členy,  
    propagační materiály, konference),
b) rozvoj spolupráce s vysokými i středními školami a veřejným sektorem,
c) podpora konkurenceschopnosti klastru a jeho členů prostřednictvím stávajících center,
d) zkvalitnění portfolia nabízených služeb pro členy klastru,
e) příprava společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací,
f) podpora mezioborové spolupráce a partnerství,
g) rozšíření členské základny klastru,
h) rozvoj lidských zdrojů zaměstnanců klastru,
i) zvýšení kompetencí managementu klastru,
j) zkvalitnění úrovně spolupráce mezi firmami v klastru

popis projektu:
Bezpečnostně technologický klastr realizuje od 1. 11. 2018 projekt zaměřený na rozvoj klastru z Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Klíčové cíle projektu uvedené výše jsou naplňovány
aktivitami BTKlastru v oblasti pořádání seminářů a pracovních setkání v bezpečnostních oblastech, pořádání
propagační kampaně klastru, účasti na kulatých stolech, workshopech a seminářích.
V průběhu roku 2020 došlo vzhledem k opatřením spojeným s epidemiologickou situací a nouzovým stavem
vyhlášeným vládou ČR k částečnému pozastavení aktivit projektu, později k realizaci aktivit on-line formou.
Projekt je realizován od 1. 11. 2018 do 30. 10. 2021 a je rozdělen do šesti zhruba půlročních etap.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 6.684.640 Kč a míra dotace činí 50 %.



„Výzkumná a zkušební laboratoř BTKlastru“

číslo projektu:   CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018867
operační program:  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
termín realizace:  1. 7. 2020 – 31. 12. 2021
míra dotace:   50 %
rozpočet:   4 577 471,-- Kč

popis projektu:
Hlavním cílem projektu je vybudovat kvalitní sdílenou výzkumnou a zkušební laboratoř s otevřeným přístupem
pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, která bude vybavena zařízením a přístroji pro realizaci
výzkumných a vývojových aktivit (kolektivního průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje). Pořízené vybavení 
bude odpovídat technologickým trendům VaV v oblasti testování, měření a zkoušení požární odolnosti a bezpečnosti 
materiálů a výrobků z plastu a také odpovídá potřebám trhu, a tedy i potřebám členů klastru. Sdílená výzkumná
a zkušební laboratoř BTKlastru bude sloužit k posílení výzkumného a vývojového potenciálu všech členů klastru
a posílí zahraniční spolupráci v rámci evropského výzkumného prostoru. Vybudovaná laboratoř bude konkrétně 
sloužit jako podpora rozvoje průmyslového výzkumu a získání nových poznatků a dovedností v oblasti požární
odolnosti a bezpečnosti plastových kompozit využitelných v automobilové, železniční a letecké dopravě. Laboratoř 
bude dále sloužit pro výzkum a vývoj termoplastických materiálů, sledování vývoje v oblasti zpracování,
kompaundování a aplikace plastů, měření a testování fyzikálních, chemických a požárních vlastností nových materiálů 
z plastu, stanovení parametrů hořlavosti polymerů pro výrobu nových materiálů v automobilovém průmyslu a další.
Potřeba pořídit technologie vzešla z realizace projektu “Výzkum a vývoj požárně odolných materiálů využitelných
ve strojírenství při výrobě nových technologií” – viz výše. Projekt je aktuálně ve fázi uzavření smluv s dodavateli 
přístrojů a v nejbližších dnech očekáváme jejich dodání a montáž. 

„Výzkum a vývoj organických materiálů se speciálními požadavky na požární bezpečnost“

číslo projektu:   CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018866
operační program:  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
termín realizace:  1. 6. 2020 – 30. 11. 2022
míra dotace:   ø 63,88 %
rozpočet:   9 110 449,-- Kč

popis projektu:
Hlavním cílem projektu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti požární odolnosti
a bezpečnosti nových materiálů z polymerů (plastů) využitelných v železniční, autobusové a letecké dopravě.
Předmětem projektu je výzkum a vývoj nového inovativního polymeru a kompozitního materiálu pro vakuové tváření, 
který by měl vyřešit materiálové a požární nedostatky a omezenost stávajících materiálů a jejich využití pro výrobce 
z oblasti výroby plastů, strojírenství a dopravy. Účelem projektu je navrhnout funkční vzorky v podobě vhodného 
základního materiálu s aditivací proti hoření, která bude odpovídat všem normám a podle technické specifikace,
ve které budou fyzikální, chemické, mechanické parametry a zdravotní nezávadnost. Projekt řeší problém, který je 
spojen s obtížnou dostupností vhodných materiálů na trhu, které by splňovaly požadované parametry a mohly se
uplatňovat v automobilové, železniční a letecké dopravě. Pouze dva výrobci Bayer (DE) a Sabic (SAE) vyrábějí
po jednom druhu materiálu, který splňuje požadavky na hoření, ale zcela neodpovídá požadavkům na pevnost, 
pružnost, odolnost a nesplňuje další materiálové vlastnosti. Materiály jsou na bázi ABS/PC - která přináší řadu
technických omezení pro nasazení. Výsledkem projektu je vyvinout vlastní a vhodný materiál, který bude
zohledňovat speciální požadavky na požární bezpečnost a bude se uplatňovat v interiéru a exteriéru dopravních
prostředků. Projekt má v důsledku omezení spojených s koronavirem skluz v realizaci.



„Společná cesta k rozvoji BTKlastru“

číslo projektu:   CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010845
operační program:  Operační program Zaměstnanost
termín realizace:  1. 6. 2019 – 31. 5. 2022
míra dotace:   100 %
rozpočet:   2.600.968 Kč

popis projektu:
Projekt je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v klastru, coby hlavního faktoru
rozvoje a úspěchu na trhu. Dílčími cíli projektu je udržet stávající zaměstnance v pracovním procesu a zároveň
zvýšit konkurenceschopnost všech zapojených firem. Do projektu má být zapojeno minimálně 45 osob,
z toho 40 přesáhne limit bagatelní podpory. Délka projektu je 36 měsíců. Projekt nebyl v důsledku
epidemiologických omezení spojených s COVID-19 dosud zahájen. Aktuálně uzavíráme zadávací dokumentaci
na balík školení. Fakticky školit by se mělo od září 2021 s tím, že projekt bude s velkou pravděpodobností 
prodloužen.
Zaměstnanci členů klastru mohou být proškoleni v kurzech v těchto oblastech:
– obecné i specializované IT školení a kurzy
– měkké manažerské a obchodní dovednosti
– jazykové vzdělávání
– účetní, technické a právní kurzy
– technické a jiné odborné kurzy a vzdělávání



VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Rozvaha k 31. 12. 2020 v tis. Kč
  

AKTIVA      
Dlouhodobý majetek celkem   

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  
Dlouhodobý hmotný majetek celkem  
Dlouhodobý finanční majetek celkem  
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 
Krátkodobý majetek celkem   

Zásoby celkem     
Pohledávky celkem    
Krátkodobý finanční majetek celkem  
Jiná aktiva celkem    
Aktiva celkem     

  

PASIVA      
Vlastní zdroje celkem    

Jmění celkem     
Výsledek hospodaření celkem     
Cizí zdroje celkem     

Rezervy celkem     
Dlouhodobé závazky celkem   
Krátkodobé závazky celkem   
Jiná pasiva celkem    
Pasiva celkem     

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 v tis. Kč

NÁKLADY       

Spotřebované nákupy a služby   
Osobní náklady celkem    
Daně a poplatky celkem    
Ostatní náklady celkem    
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem   
Daň z příjmů celkem    
Náklady celkem     

VÝNOSY      

Provozní dotace     

Přijaté příspěvky    
Tržby za vlastní výkony a zboží   
Ostatní výnosy     
Tržby z prodeje majetku    
Výnosy celkem     

    
Výsledek hospodaření před zdaněním  -184
Výsledek hospodaření po zdanění  -239
    

V roce 2020 bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši -183 712,31 Kč před zdaněním.
Hospodářský výsledek po zdanění činí -239 002,31 Kč. Dosažená ztráta bude částkou 4 665,62 Kč
kryta nerozděleným ziskem z minulých let a zbylá část ztráty bude vypořádána na účtu
Neuhrazená ztráta minulých let. 
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Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Sídlo: Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava-Radvanice

www.btklastr.cz
www.festivalbezpecnosti.cz


