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V  Moravskoslezském kraji byla v posledních letech realizována řada projektů nových výzkumných center, mimo jiné 
za finanční podpory EU. Nositelem a iniciátorem vzniku těchto projektů jsou univerzity sídlící v Moravsko-
slezském kraji - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v  Ostravě a Slezská 
univerzita v Opavě. Zaměření výzkumných center je v souladu s výzkumnými specializacemi krajské inovační 
strategie, tzv. RIS3 strategie (Research and innovation strategy for smart specialisation). Výzkumná centra v rámci 
univerzit nabízí spolu s dalšími vědecko-výzkumnými institucemi (Fakultní nemocnice Ostrava, Ústav geoniky 
a další) širokou nabídku služeb v  oblasti aplikovaného/smluvního výzkumu soukromým firmám a hrají tak velkou roli 
v podpoře výzkumu, vývoje a inovací v kraji.

Podniky v rámci svého rozvoje těží jednak ze spolupráce s VaV institucemi a dále ze silné tradice klastrové 
spolupráce, která  je pro region charakteristická. Tato spolupráce je založena na odvětvovém sdružování podniků, 
univerzit a výzkumných a vývojových institucí, které jsou institucionalizovány v podobě klastrových organizací, 
přičemž následující stránky představují výčet nejvýznamnějších z nich. Posláním  klastrových organizací je podporo-
vat rozvoj jednotlivých odvětví společnými projekty v oblasti obchodní spolupráce, marketingu, rozvoje lidských 
zdrojů, a v neposlední řadě výzkumu, vývoje a inovací. Z vývoje posledních let je zřejmé, že Moravskoslezský kraj je 
vhodným místem pro zakládání a rozvoj klastrových organizací, a to zejména díky rozvinutému průmyslu, rozsáhlé 
vzdělávací infrastruktuře a iniciativám podporujícím výzkum a vývoj. Moravskoslezský kraj zaujímá v současnosti 
přední pozici v  počtu fungujících klastrových organizací v ČR a koncept klastrů neodmyslitelně patří k pilířům 
rozvoje regionální ekonomiky a s ním související podpory inovací.
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Centrum nanotechnologií (CNT) je umístěno v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Centrum vzniklo 
z Vysokoškolského ústavu chemie materiálů (VÚCHEM) 1. února 2007 na základě schválení nového statutu VŠB-TUO Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. 

CENTRUM 
NANOTECHNOLOGIÍ (CNT)

www.cnt.vsb.czKontaktní osoba: 
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc., ředitel CNT 
telefon.: +420 597 321 571
e-mail: jaromir.pistora@vsb.cz

Výzkum CNT v oblasti nanotechnologií je zaměřen do těchto oblastí:

• Příprava a charakterizace vrstevnatých silikátů a hydrotalcitů interkalovaných organickými molekulami.

• Příprava a charakterizace nanočástic kovů, jejich oxidů a sulfidů ukotvené na povrchu silikátových matric,    
 nanokompozitních povlaků na silikátových matricích.

• Příprava nanočástic kovů s využitím biotechnologií a jejich charakterizace.

• Příprava a charakterizace nanočástic silikátů kombinací mechanických 
 a fyzikálně-chemických postupů pro nanokompozitní materiály.

• Analýza a charakterizace nanočástic vznikajících při frikčních procesech.

• Studium toxicity a zdravotního rizika nanočástic.

CNT dále poskytuje podporu výzkumné a vývojové činnosti jiných pracovišť VŠB-TUO a dalších partnerů 
z vědeckovýzkumné a průmyslové sféry v oblasti chemické, strukturní a fázové analýzy materiálů, složek životního 
prostředí a odpadů. CNT zajišťuje analytické práce v následujících oblastech:

• Fyzikálně chemické analýzy průmyslových odpadů a výluhů podle požadavků platné legislativy ČR

• Chemické a fázové analýzy materiálů různých typů, pevných a kapalných paliv, zemin, 
 hornin a základních stavebních materiálů

• Chemický a fyzikální rozbor vod

• Měření a analýzu emisí zachycených do sorpčních roztoků nebo na filtrech

• Analýzu povrchu materiálů mikroskopií atomárních sil a elektronovou mikroskopií

• V případě potřeby je prováděna také příprava analytických vzorků aktuálními postupy 
 (drcení, mletí, sítování, sušení atd.) s využitím moderní techniky

CNT již realizovalo řadu projektů spolufinancovaných z dotačních titulů např. v rámci grantových programů Grantové agentury České 
republiky (GAČR), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
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Centrum pokročilých inovačních technologií (CPIT) je umístěno v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). 
Posláním CPIT jsou vědecko-výzkumné a vývojové aktivity orientované na trvalou spolupráci s průmyslovými podniky v inovacích 
a transferu technologií v disciplínách materiálového a strojního inženýrství. CPIT řeší vědecko-výzkumné a vývojové projekty, úzce 
spolupracuje s jinými pracovišti VŠB-TUO, dalšími vysokými školami a vědeckými institucemi u nás i v zahraničí. CPIT se svými aktivitami 
podílí na vzdělávání studentů pregraduálního i postgraduálního studia.

CENTRUM POKROČILÝCH 
INOVAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (CPIT)

www.cpit.cz

Kontaktní osoba: 
Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., ředitel CPIT
telefon.: +420 597 329 315 / +420 597 329 313
e-mail: bohumir.strnadel@vsb.cz / cpit@vsb.cz

K plnění svých záměrů využívá CPIT VŠB TUO unikátní technologické vybavení laboratoří:

• Laboratoř SIMD (Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu) je orientována na studium mechanického chování  
 konstrukcí a konstrukčních částí v provozních podmínkách, analyzuje příčiny vzniku degradačních procesů    
 konstrukčních materiálů, zkoumá jejich mikrostrukturu a navrhuje opatření ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti   
 konstrukcí. V laboratoři se testuje odolnost materiálů proti vzniku křehkého lomu, mechanické únavě, vysokoteplotní  
 nestabilitě a stanovuje se pevnost a houževnatost materiálů a to i při extrémních podmínkách namáhání.

• Laboratoř EHAKL (Experimentální hluková a klimatizační laboratoř) provádí testování tepelných a chladicích zařízení 
 a konstrukčních částí. K tomu je vybavena klimatizačními komorami s technologií simulace proudění vzduchu, 
 s přesným nastavením teploty a vlhkosti. Výsledkem testů je posouzení funkční stránky výrobku při limitních    
 podmínkách provozu. Akustické charakteristiky konstrukčních částí, jakými jsou akustický tlak nebo akustická intenzita  
 a výkon se stanovují v hlukové polobezodrazové komoře, která je vybavena zvukoměry, měřicími mikrofony a sondou  
 akustické intenzity.

• V BMLab (Biomechanická laboratoř) se vyvíjejí testovací metody zdravotnických prostředků v definovaných režimech  
 klinických aplikací. Výsledky monitoringu zatěžování lidského organismu se využívají při efektivním navrhování tvarově  
 komplikovaných biomechanických léčebných a rehabilitačních konstrukcí. Využití nových přístupů designu implantátů  
 a fixátorů určených k léčení zlomenin zkracuje dobu léčby a snižuje počet pooperačních komplikací.

CPIT již realizovalo řadu výzkumných projektů pro společnosti jako je např. Vítkovice Cylinders, a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., 
Stinchcombe Furnace Group, s.r.o. a Bonatrans Group a.s. CPIT má také zkušenost s  realizací výzkumných projektů spolu- 
financovaných z dotačních titulů.
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Environmentální centrum (ENC) vzniklo jako organizační jednotka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě především za 
účelem realizace projektu s názvem Institut environmentálních technologií (IET). Tento projekt je podpořen z Operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace. V rámci projektu byly vybudovány či renovovány výzkumné laboratoře, které budou sloužit k naplnění cílů 
projektu. V roce 2013 byla ukončena fáze start-up projektu, v současné době je projekt ve fázi udržitelnosti (2014 – 2018).

ENC se zabývá studiem dopadů průmyslových technologií na přírodní prostředí. Jednotlivé aktivity ENC sledují charakter znečišťování 
vody, ovzduší a jeho dopad na živou i neživou složku prostředí. Problémy, které přináší znečišťování ovzduší a vody a negativní dopad 
průmyslových odpadů jsou sledovány komplexně a v  jednotlivých aktivitách se na nich podílejí odborníci  z oborů chemie, biologie 
a biofyziky. Tento unikátní přístup vytváří teoretickou základnu pro aplikaci k prostředí a člověku šetrných environmentálních technologií.

Výzkum ENC směřuje ke kvalitativnímu i kvantitativnímu popisu dopadu xenobiotik na složky životního prostředí a k návrhům na možná 
opatření ke zmírnění negativních dopadů s ohledem na trvalou udržitelnost.

Nové a zmodernizované výzkumné laboratoře environmentálního centra nabízí široké možnosti využití v  oblastech biochemických 
analýz, ekofyziologie fotosyntézy, ekologie rostlin a živočichů, v oblasti fyzikální chemie povrchu, mikrobiologie a toxikologie, molekulární 
biologie a v oblasti spektrálně optických metod. 

ENVIRONMENTÁLNÍ 
CENTRUM (ENC)

http://prf.osu.cz/enc/

Kontaktní osoba: 
Prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc., vedoucí ENC
telefon.: +420 597 092 199
e-mail: boleslav.taraba@osu.cz
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Administrativní budova centra ENET (Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie) je umístěna v areálu Vysoké školy 
báňské - Technické univerzity Ostrava. Program  ENET je realizován také v  Technologickém centru Ostrava – Centrum Václava 
Roubíčka, které se nachází v Ostravě – Vítkovicích. Projekt ENET byl zahájen 1. 10. 2010. Realizací projektu bylo vybudováno moderní 
evropské výzkumné Centrum zaměřené na základní i aplikovaný výzkum efektivního využívání energie s mezioborovou strukturou. 
Vybudovaná infrastruktura Centra ENET umožňuje zkoumat, optimalizovat, jakož i rozvíjet znalostní bázi v oblasti získávání energií 
z odpadů, komunálního odpadu, průmyslového odpadu, použitých pneumatik nebo nerecyklovatelných komponent z pneumatik, 
nemocniční odpad, odpad z potravinářství a zemědělské zbytky atp. Pyrolýza a termické zplyňování, kde dochází k rozkladu za 
vysokých teplot, jsou stále předmětem výzkumu a vývoje v ČR i ve světě a tak lze očekávat zvýšený zájem průmyslu o spolupráci 
a rozvoj mezinárodní spolupráce.

CENTRUM 
ENET

http://enet.vsb.cz/

Kontaktní osoba: 
Doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel Centra ENET
telefon.: +420 597 329 308
e-mail: stanislav.misak@vsb.cz

Centrum ENET nabízí v rámci svého zaměření a aktivit množství služeb, které jsou realizovány na těchto pracovištích:

• Laboratoř přípravy paliva a peletizace

• Laboratoř termických procesů

• Laboratoř sypkých hmot 

• Laboratoř tepelných procesů a proudění

• Laboratoř heterogenní fotokatalýzy

• Laboratoř vodíkových technologií

• Laboratoř modelování a řízení MicroGrid

Centrum ENET již realizovalo řadu projektů spolufinancovaných z dotačních titulů např. z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (OP VK), v  rámci programu Technologické agentury České republiky (TAČR) a v  rámci programu Grantové 
agentury České republiky (GAČR).

• Laboratoř pro přestupy tepla, hmoty a tepelné změny, atd.

• Laboratoř pro výzkum vysokoteplotních vlastností surovin

• Laboratoř spolehlivosti dodávek elektrické energie v sítích s DES

• Laboratoř analytické pyrolýzy a organické geochemie

• Pracoviště modelování fyzikálních a chemických dějů

• Laboratoř pro studium znečišťujících látek v ovzduší
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Výsledkem spolupráce Ostravské univerzity (Fakulty sociálních studií) se zahraničními vysokými školami v Evropě a výsledkem snah 
o prohloubení výzkumu v sociální práci bylo v roce 2007 uzavření dohod o založení Evropského výzkumného institutu sociální práce 
ERIS (European Research Institute for Social Work ERIS) se sídlem na Ostravské univerzitě.

Zakládajícími evropskými univerzitami institutu byly: Ostravská univerzita v  Ostravě, Katolická univerzita Eichstätt-Ingolstadt (SRN), 
Univerzita Hertfordshire (Velká Británie), Katolická univerzita Lille (Francie), Univerzita Kuopio (Finsko), Trnavská Univerzita v  Trnavě 
(Slovensko) a Katolická vysoká odborná škola v Severním Porýní Vestfálsku, Kolín n. Rýnem (SRN).

Svou činnost ERIS zahájil v dubnu 2008 při slavnostním setkání zástupců zakládajících univerzit s rektorem Ostravské univerzity. Institut 
se zabývá výzkumem (srovnávací výzkumy, výzkumné projekty na evropské úrovni) a vytváří databázi informací o realizovaných 
výzkumných projektech, disertačních pracích, publikacích a vydavatelské činnosti.

Podporuje odborný růst nových vědeckých pracovníků z  řad studentů i  akademických pracovníků, nabízí expertízy politikům 
i agenturám sociální práce po celé Evropě, je zdrojem znalostí a dovedností pro vytváření dobré praxe sociální práce v celé Evropě 
a nabízí rozvoj vědomostí a dovedností pro manažery i sociální pracovníky z praxe.

Spolupráce v rámci ERIS umožňuje promítnout aktuální výsledky výzkumu na evropské úrovni do vzdělávacího procesu na Ostravské 
univerzitě. Zároveň umožňuje pedagogům i studentům získávat zpětnou vazbu na evropské úrovni.

Institut pořádá každým rokem pro studenty partnerských univerzit Mezinárodní jarní školu sociální práce a je spoluorganizátorem 
mezinárodních konferencí.

EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ 
INSTITUT SOCIÁLNÍ PRÁCE

http://evis.osu.cz/

Kontaktní osoba: 
Doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., ředitel
telefon.: +420 597 093 101
e-mail: oldrich.chytil@osu.cz  

Pavla Nemethová
telefon.: +420 597 093 107
e-mail: pavla.nemethova@osu.cz  
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Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) je špičkovou nemocnicí a zaujímá přední místo mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. 
Je největším státním zdravotnickým zařízením na severní Moravě, v Ostravě sídlí již od roku 1912.

FNO zajišťuje zdravotní péči pro 1,2 milionu obyvatel. Ročně je na 1 100 lůžkách hospitalizováno průměrně 46 400 pacientů, ambulantně 
je provedeno téměř 600 000 ošetření. Obrovským přínosem je maximální komplexnost, která umožňuje léčebný postup od diagnostiky 
přes léčbu až k doléčovací péči. Mezi základní hodnoty Fakultní nemocnice Ostrava patří vysoká kvalita a profesionalita poskytované 
péče, která zajišťuje komplexní péči o pacienta a jeho spokojenost. Pro naplnění těchto cílů zvolila nemocnice cestu budování 
ověřených systémů kvality, založených na snižování možných rizik péče a zvyšování bezpečí pacientů, návštěvníků i zaměstnanců.FNO 
je jedinou fakultní nemocnicí v ČR, která se může od roku 2010 prezentovat vlastnictvím mezinárodní akreditace Joint Commission 
International, kterou v roce 2013 rozšířila o program pro vzdělávání mediků a oblast vědy a výzkumu. Tato prestižní akreditace byla ve 
FNO postavena na základech systému kvality nastaveného od roku 2007 dle standardů Spojené akreditační komise, o.p.s.. Všechny 
laboratorní provozy jsou akreditovány v souladu s normou ČSN EN ISO 15 189 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Krevní centrum 
je navíc certifikováno dle normy ČSN ISO 9001.

FNO využívá k léčbě špičkové přístrojové vybavení, sleduje moderní trendy, má k dispozici náročné a účinné léčebné programy. FNO 
má statut výzkumné organizace provádějící základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových metod v oblasti zdravotnictví. Podílí 
se rovněž na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem prokázat jejich bezpečnost a účinnost. 
Získané výsledky šíří prostřednictvím výuky a publikováním. Od roku 2012 je FNO rovněž příjemcem Institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace určené pro výzkum, vývoj a inovace. V oblasti vědy a výzkumu spolupracuje FNO 
s řadou institucí nejen z ČR, ale i  se zahraničí.

Každoročně se FNO zapojuje do desítek výzkumným a vědeckých projektů a díky svým zaměstnancům z řad výzkumných odborníků 
má i bohatou publikační činnost na vědecké úrovni.

FAKULTNÍ NEMOCNICE 
OSTRAVA (FNO)

www.fno.cz

Kontaktní osoba: 
MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., náměstek ředitele pro vědu a výzkum
telefon.: +420 597 372052 
e-mail: vaclav.prochazka@fno.cz
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Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin (ICT) je umístěn v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 
(VŠB-TUO). Projekt ICT byl zahájen 1. 1. 2011 a jeho základním cílem bylo vytvořit unikátní centrum (jediné v ČR), které se bude věnovat 
přednostně výzkumu problematiky těžby a užití energetických surovin i dalšího využití horninového prostředí při zajištění udržitelného 
rozvoje a požadavku na maximální surovinovou soběstačnost, která je jednou ze základních priorit členských zemí EU. Propojení HGF, 
VŠB-TUO a ÚGN AV v.v.i. v  rámci ICT umožňuje rychle a efektivně reagovat na problémy a praktické úkoly přicházející od uživatelů 
z hospodářské sféry.

INSTITUT ČISTÝCH TECHNOLOGIÍ TĚŽBY 
A UŽITÍ ENERGETICKÝCH SUROVIN (ICT ) 

www.ict.hgf.vsb.cz

Kontaktní osoba: 
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c., ředitel projektu ICT
telefon.: +420 596 994 366
e-mail: vladimir.slivka@vsb.cz

• Pracoviště vysokoteplotní a vysokotlaké termické analýzy

• Laboratoř fyzikálně-chemických metod

• Pracoviště Ramanovské mikrospektrometrie

• Laboratoř tepelných vlastností, reologie a koroze stavebních materiálů

• Pracoviště tepelných, hydraulických a mechanických procesů v horninách

• Pracoviště tomografických metod

• Laboratoř stimulace vrtů a ložisek uhlovodíků

• Laboratoř mikrokalorimetrie a elektrochemie

ICT nabízí množství služeb, které jsou realizovány na těchto pracovištích:

• Pracoviště bezpečnostních analýz

• Pracoviště elektronové mikrosondy

• Pyrolýzní laboratoř GC-TOF

• Pracoviště izotopové analýzy

• Laboratoř LC-MS

• Pracoviště vodního paprsku

• Pracoviště RTG difrakce

• Laboratoř mikrobiologie

V oblasti vzdělávání jsou hlavními cíli:

• Přenos kvalitních výsledků výzkumu do vzdělávacího procesu vedoucí k vyšší kvalitě VŠ absolventů

• Výchova mladých výzkumných pracovníků, jejich zařazování do juniorských výzkumných týmů a příprava 
 na kariéru v průmyslové nebo akademické sféře

ICT již realizoval řadu projektů spolufinancovaných z dotačních titulů např. z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP 
VaVpI), v rámci programu Technologické agentury České republiky (TAČR) a v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce 
Česká republika-Polská republika (OP PS ČR – Polsko).
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Institut environmentálních technologií (IET) je umístěn v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). IET vznikl 
z celoškolského pracoviště Centrum environmentálních technologií v srpnu 2014, kdy mu byl schválen statut vysokoškolského ústavu ve 
smyslu Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. V rámci projektu IET v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace byl 
vybudován výzkumný pavilon, kde nyní centrum sídlí, a pořízeno moderní vybavení, přístroje a technologické celky pro výzkum v oblasti 
energetického využití odpadů a ochrany životního prostředí.

INSTITUT ENVIRONMENTÁLNÍCH
TECHNOLOGIÍ (IET)

www.ietech.eu

Kontaktní osoba: 
Prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., ředitelka
telefon.: +420 597 327 300
e-mail: lucie.obalova@vsb.cz

IET je výzkumně-vzdělávacím pracovištěm VŠB-TUO. 
Činnost IET je odborně zaměřena na:

• Termické metody zpracování odpadů

• Anaerobní digesce bioodpadů

• Čištění odpadních plynů a vod

• Materiálové využití tuhých zbytků

• Environmentální technologie

• Modelování šíření polutantů v životním prostředí

Centrum IET již realizovalo a realizuje řadu projektů spolufinancovaných z dotačních titulů např. z Operačního programu Výzkum a vývoj 
pro inovace (OP VaVpI), v rámci programu Technologické agentury České republiky (TAČR), Grantové agentury České republiky 
a v rámci programu Podpora věda a výzkumu v Moravskoslezském kraji.

Pro průmyslové partnery IET nabízí zpracování odborných 
studií, analytické práce a procesní zkoušky realizované 
v těchto laboratořích:

• Laboratoř heterogenní fotokatalýzy – společná 
 laboratoř IET a ENET

• Laboratoř nanostrukturovaných materiálů

• Laboratoř anaerobní digesce

• Laboratoř analýzy odpadů a paliv

• Laboratoř letových měření

• Laboratoř ochrany ovzduší

• Laboratoř redukčních a plazmových procesů

• Laboratoř spalování odpadů

• Laboratoř vod

• Laboratoř IT a modelování
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IT4INNOVATIONS NÁRODNÍ 
SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM

www.it4i.cz

Kontaktní osoba: 
Ing. Martin Palkovič, Ph.D., ředitel IT4Innovations
telefon.: +420  597 329 600 / +420 597 329 500 / +420 597 329 601
e-mail: martin.palkovic@vsb.cz / info@it4i.cz

IT4Innovations národní superpočítačové centrum (IT4Innovations) je součástí Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU 
Ostrava). První superpočítač Anselm byl instalován do provizorních kontejnerů v květnu 2013, jeho teoretický výpočetní výkon je 94 
TFLOPs. Superpočítač Salomon, který je v současnosti 55. nejvýkonnějším superpočítačem na světě, byl zprovozněn v červenci 2015, 
jeho teoretický výpočetní výkon je 2011 TFLOPs. Oba superpočítače jsou od léta 2015 umístěny v nové budově centra v porubském 
areálu.
Vedle provozování superpočítačů je IT4Innovations národní superpočítačové centrum nositelem excelentního výzkumu v oblasti IT, konkrétně 
v oblasti superpočítání (tzv. High Performance Computing) a zabudovaných systémů. Výzkum realizuje společně pět subjektů: vedle 
VŠB-TU Ostrava také Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické v Brně a Ústav geoniky 
Akademie věd ČR v Ostravě. IT4Innovations je součástí prestižní evropské sítě superpočítačových center PRACE a členem Evropské 
technologické platformy pro oblast HPC. IT4Innovations vzniklo převážně díky financím z evropských fondů, konkrétně z Operačního 
programu Výzkum a výzkum pro inovace. Výše dotace činí přibližně 1,5 mld. korun. Superpočítače IT4Innovations slouží primárně vědecké 
komunitě v České republice a dalších evropských zemích. Výpočetní čas je vědecké komunitě rozdělován prostřednictvím veřejných 
soutěží na základě vědecké excelence v režimu otevřeného přístupu (open access). 
IT4Innovations spolupracuje s komerční sférou zejména formou společného (kolaborativního) výzkumu zastřešeného společnými projekty. 
Při tomto typu výzkumu vkládají zúčastnění partneři do projektu své znalosti, zkušenosti a zdroje k dosažení určitého cíle. Během této 
spolupráce v mnoha případech dochází k vytvoření nového duševního vlastnictví. Typickým příkladem této spolupráce je výzkum, jehož 
výsledkem je nová generace produktu nebo příprava na novou generaci produktu.
Další možnou formou spolupráce je smluvní výzkum. Tento typ spolupráce je nejvhodnější v případě, kdy je smluvní partner schopen 
přesně definovat svůj problém a pracovníci IT4Innovations jsou schopni navrhnout optimální řešení. Typickým příkladem smluvního 
výzkumu je optimalizace již existujících výrobků. Ve většině případů nedochází v průběhu smluvního výzkumu k vytvoření nového duševního 
vlastnictví na straně IT4Innovations, jedná se o využití stávajícího know-how.
S partnery z akademické i z aplikační sféry (firmy, veřejná správa) spolupracuje IT4Innovations prostřednictvím společných výzkumných 
projektů (spolu)financovaných z veřejných prostředků. Jedná se o projekty aplikovaného výzkumu spolufinancované např. Technologickou 
agenturou ČR, Evropskou unií (7. rámcový program, Horizon 2020) nebo Moravskoslezským krajem či o projekty z oblasti základního 
výzkumu, na jejichž financování se podílí např. Grantová agentura ČR. IT4Innovations spolupracuje s mnoha firmami a organizacemi jako 
jsou např. Intel, ArcelorMittal Ostrava a.s., BONATRANS GROUP a.s., Alliance Laundry CE s.r.o., IVITAS, a.s. a ÚJV Řež, a. s. (Ústav 
jaderného výzkumu).    
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Life Science Research Centrum (LSRC) je vědecko-výzkumné centrum, které působí od roku 2012 při katedře biologie a ekologie na 
Ostravské univerzitě v Ostravě v oboru biologie, se zaměřením na genomiku a evoluci protistů, evoluci reprodukčních strategií a genomiku 
a evoluci parazitických protozoí. Působí jak v oblasti základního výzkumu, tak v oblasti aplikovaného výzkumu.

Skupina doc. Eliáše, vedoucího LSRC, se mimo jiné zabývá biologií řas třídy Eustigmatophyceae, která se během několika posledních let 
stala předmětem nebývalého zájmu, a  to díky zjištění, že tato skupina vyniká schopností akumulovat různé lipidické látky potenciálně 
využitelné jako biopalivo nebo jako součást nutričních doplňků. Přestože biologie řas této skupiny zůstává velmi málo probádána, tým doc. 
Eliáše objevil, že některé eustigmatofytní řasy ve svých buňkách obsahují bakteriální endosymbionty, jejichž molekulární analýzy prozradily, 
že se jedná o dosud neznámý rod příbuzný rodu Rickettsia, který zahrnuje například původce lidského onemocnění zvaného skvrnitý tyfus 
(Rickettsia prowazekii). 

Docent Marek Eliáš je autorem několika desítek původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech, včetně prestižních titulů Nature 
a Science. V  roce 2013 získal cenu Učené společnosti České republiky v kategorii mladých vědeckých pracovníků za svou práci na 
analýzách genomů protistů.

Life Science Research centrum je rozděleno do tří laboratoří: laboratoř genomiky a evoluce protistů, laboratoř molekulární protozoologie 
a laboratoř evoluce reprodukčních strategií. Spolupracuje s několika dalšími institucemi v tuzemsku i zahraničí a nabízí možnost zapojení 
do vědecké činnosti a odborné stáže studentům z České republiky i ze zahraničí.

LIFE SCIENCE 
RESEARCH CENTRE (LSRC)

http://lsrc.osu.cz/

Kontaktní osoba: 
Doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D., vedoucí LSRC
telefon.: +420 597 092 329
e-mail: marek.elias@osu.cz

AUTOR FOTEK: RADOVAN ŠŤASTNÝ
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Regionální materiálově technologické výzkumné centrum (RMTVC) je umístěno v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 
(VŠB-TUO) a v areálu MATERIÁLOVÉHO A METALURGICKÉHO VÝZKUMU s.r.o. (MMV). Cílem projektu RMTVC je provozovat laboratoře 
a týmy, které vyvíjejí, připravují, zkoumají a optimalizují pokročilé materiály a technologie jejich přípravy pro aplikační sféru. Činnost RMTVC 
je zaměřena na přípravu vysoce čistých materiálů, speciálních slitin, biomedicínských materiálů, vývoj materiálů pro vysokoteplotní aplikace 
a energetiku, přípravu materiálů progresivními technologiemi práškové metalurgie (magnetické materiály, frikční materiály, kompozitní 
materiály apod.), přípravu nanokrystalických materiálů na bázi neželezných kovů, jejich slitin a ocelí připravených extrémní plastickou 
deformací, výzkum pochodů v tekuté fázi probíhajících v reaktorech majících vliv na užitné vlastnosti materiálů, fyzikální a matematické 
modelování procesů tváření materiálů včetně kování a aplikace získaných poznatků na výzkum a vývoj technologie tváření komponent pro 
zařízení jaderné energetiky. Komplexnost řešení materiálově technologické problematiky je dále prohloubena studiem degradačních 
procesů sledovaných materiálů působením koroze, vysokých teplot, napěťových stavů a zkřehnutí vlivem působení vodíku a jejich vlivu na 
mechanismus degradace a bezpečnost při provozním nasazení.

REGIONÁLNÍ MATERIÁLOVĚ TECHNO-
LOGICKÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM (RMTVC )

www.rmtvc.cz

Kontaktní osoba: 
Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc., ředitel centra
telefon.: +420 597 324 501
e-mail: miroslav.kursa@vsb.cz / rmtvc.info@vsb.cz

RMTVC spolupracuje s řadou významných partnerů z průmyslu, jako jsou ArcelorMittal Ostrava a.s., BONATRANS GROUP a.s., ČEZ, 
a.s., MEDIN, a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a VÚHŽ a.s.. Součástí cíle projektu RMTVC je 
i zlepšení infrastruktury a materiálního zabezpečení tak, aby bylo možné zvýšit podíl studentů na výzkumu, vývoji a inovacích 
prováděných vysokou školou, zlepšit kvalitu odborné přípravy budoucích VaV pracovníků, zlepšit schopnost absolventů využívat 
pokročilé technologie a aplikovat nejnovější výsledky vědy do praxe.

RMTVC nabízí množství služeb, které jsou realizovány ve špičkově vybavených laboratořích v rámci těchto oddělení:

• Oddělení přípravy materiálů

• Oddělení práškových technologií

• Oddělení procesů tváření

• Oddělení hodnocení vlastností materiálů

• Oddělení experimentálního ověřování technologií a aplikace

11



Výzkumné energetické centrum (VEC) je umístěno v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). V lednu 2002 
získalo VEC statut vysokoškolského ústavu ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Náplň činností VEC je velmi různorodá 
a zabírá široké pole různých oblastí. Nejdůležitějšími jsou především výzkum a vývoj a spolupráce s průmyslovými partnery.

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ 
CENTRUM (VEC)

http://vec.vsb.cz

Kontaktní osoba: 
Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel
telefon.: +420 597 324 265
e-mail: tadeas.ochodek@vsb.cz / vec@vsb.cz

Výzkum a vývoj je orientován na:

• Vývoj nových zdrojů pro vytápění a jejich komponent, zlepšování technické úrovně stávajících spalovacích zařízení 

• Alternativní způsoby termické přeměny paliv a odpadů, bezpečnost v energetice a průmyslu 

Součástí VEC je také akreditovaná zkušební laboratoř č. 1166.3 pro měření tepelně-technických veličin. Toto pracoviště má zároveň 
autorizaci Ministerstva životního prostředí ČR pro měření emisí škodlivin a pověření pro vzdělávání pracovníků v oblasti měření emisí ve 
všech kvalifikačních úrovních.

Spolupráce s průmyslovými partnery je orientována na: 

• Měření emisí škodlivin včetně návrhů na jejich snižování

• Zpracování energetických studií, auditů, posudků a průkazů energetické náročnosti budov

• Monitorování a optimalizaci spotřeb energií (EnergoGuard), monitorování obnovitelných zdrojů (SunnyGuard)

• Projekční činnost v energetice, bezpečnost paliv a technologií

• Poradenství a implementace normy ČSN EN ISO 50 001 (systém managementu hospodaření s energií)

Kromě oblasti energetických služeb je navázána spolupráce s průmyslovými partnery v oblasti evropské a národní 
legislativy zabývající se chemickými látkami a směsmi. Tato spolupráce obsahuje následující činnosti:

• Poradenství a implementace nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, 
 hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH) do praxe

• Poradenství a implementace legislativních požadavků v oblasti ochrany zdraví při práci

• Oblast hodnocení a managementu rizik chemických látek
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Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i.  (veřejná výzkumná instituce) je pokračovatelem Hornického ústavu ČSAV založeného v Ostravě 
1. července 1982 a má tedy více než třicetiletiletou historii působení v Ostravě. V současné době je jediným ústavem Akademie věd 
v Moravskoslezském kraji. Hlavní oblastí činnosti Ústavu geoniky (ÚGN) je výzkum motivovaný mnohostranným využitím zemské kůry, 
tedy výzkum geomateriálů a procesů probíhajících v zemské kůře, zvláště procesů vyvolaných lidskou činností a jejich účinků na životní 
prostředí. ÚGN má také špičkové výsledky v  oblasti matematiky a rozvoje metod matematického modelování, včetně využití 
superpočítačové techniky (High Performance Computing). Špičkové výsledky dosahuje rovněž v oblasti technologie a využití vysoko- 
tlakého vodního paprsku, kde je vlastníkem řady mezinárodních patentů. Další významnou oblastí činnosti je environmentální geografie 
s fyzickými i sociálními aspekty, přitom ústav vydává časopis Moravian Geographical Reports s významným mezinárodním impaktem. 
ÚGN je partnerem VŠB-TU Ostrava v rozsáhlých projektech Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jmenovitě projektech 
Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin a Centra excelence IT4Innovations. Tyto projekty přináší nové unikátní 
přístrojové vybavení, např. laboratoř materiálové tomografie, laboratoř pro výzkum chování hornin při široké škále řízeného zatěžování, 
vybavení pro výzkum působení vysokotlakého vodního paprsku i přístup k superpočítačové technice pro náročné numerické simulace. 
Další významnou stránkou těchto projektů je návazný rozvoj spolupráce, včetně spolupráce mezinárodní.

ÚSTAV GEONIKY 
AV ČR, V. V. I.

www.ugn.cas.cz

Kontaktní osoba: 
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc, ředitel
telefon.: +420 596 979 353
e-mail: radim.blaheta@ugn.cas.cz 

Hlavní vědecké úkoly ÚGN a možné oblasti spolupráce s firmami a výzkumnými institucemi jsou v následujících oblastech: 
• výzkum materiálů zemské kůry (složení, vlastnosti) a jejich interakce s prostředím, reakce horniny při působení fyzikálních 
 a fyzikálně chemických procesů, výzkum termo-hydro-mechanických vlastností se vzájemnými vazbami,
• výzkum procesů způsobených lidskou činností v horninovém masivu (např. stabilita důlních a podzemních děl, 
 zpevňování částí masivu, vytváření podzemních zásobníků, podzemní ukládání jaderných odpadů, geotermální energie, 
 šíření a izolace kontaminantů apod.),
• analýza napěťových a deformačních polí v oblastech vzájemného působení přírodních a antropogenních vlivů a způsoby 
 jeho ovlivňování, studium a observatorní sledování vybraných fyzikálních polí v horninovém masivu,
• efektivní metody numerického modelování s využitím náročných paralelních výpočtů 
 a s aplikací na matematické modelování procesů v horninovém masivu,
• neklasické metody rozpojování materiálů a úpravy povrchů abrazivním a pulsujícím vysokotlakým vodním paprskem,
• geografický výzkum životního prostředí se zaměřením na životní prostředí a krajinu, 
 geografické aspekty krajiny ovlivněné výrobou energie včetně využívání obnovitelných zdrojů, brownfields, apod.
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Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling - IRAFM) je vědecké pracoviště, 
které spadá pod Ostravskou univerzitu v Ostravě. Je jedním z mála výzkumných ústavů na světě, které pracují v oblasti soft computing - 
teoretický výzkum a praktický vývoj různých  měkkých výpočetních metod,  tedy speciálních matematických metod, které umožňují 
vypořádat se s nepřesnou informací. 

Ústav výrazně přispěl k vývoji různých softwarových nástrojů, které nabízejí nové způsoby, a které mohou být použity 
v různých oblastech: kontroly, rozhodování, analýza dat, analýza signálů, řešení diferenciálních rovnic, a mnoho dalších.  

Institut byl založen v Ostravě v roce 1996 za podpory Ministerstva školství České republiky. Výsledky ústavu   jsou mezinárodně uznávané, 
významně přispěly k teorii matematické fuzzy logiky a souvisejících algebraických funkcí, fuzzy aproximace, obecné teorii fuzzy IF-THEN 
pravidel, obecné teorii jazykových významů, přibližnému usuzování a multikriteriálnímu rozhodování. Ústav je od roku 2011 jedním z pěti 
realizátorů projektu IT4Innovations.

Konkrétním výsledkem ústavu je vývoj originálního softwarového systému LFLC (Linguistically Oriented Fuzzy LOGIC Control), který může 
být použit v automatickém řízení, rozhodování a konstrukci modelů na základě zásad fuzzy logiky.  Tento software byl použit mimo jiné ve 
fuzzy ovládání 5 hliníkových tavicích pecí ve společnosti Al Invest v Břidličné. 

Pracovníci ústavu přednášeli ve více než 25 zemích v Evropě, Americe a Asii.  Ústav pořádá mezinárodní konference a setkání, například 
IFSA'97 (Mezinárodní sdružení Fuzzy Systems), Světový kongres (1997, Praha), Mezinárodní konference "Logika soft computing" (2005, 
Ostrava), Mezinárodní konference EUSFLAT 2007 (European Society for Fuzzy Logic and Technology), (2007, Ostrava). 

ÚSTAV PRO VÝZKUM A APLIKACE 
FUZZY MODELOVÁNÍ (IRAFM)

www.ifm.osu.cz, http://irafm.osu.cz/

Kontaktní osoba: 
Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc., ředitel
telefon.: +420 597 091 401
e-mail: vilem.novak@osu.cz 
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Společně se vznikem Slezské university v Opavě 17. září 1990 byl, jako součást její Filozofické fakulty v Opavě, zřízen také Ústav 
matematiky. Od 1. ledna 1998 se ústav rozdělil na Ústav matematiky a Ústav informatiky FPF SU. S účinností od 1. ledna 1999 došlo 
k osamostatnění Matematického ústavu v Opavě, který je nyní, v rámci Slezské univerzity v Opavě, samostatným subjektem a jeho 
postavení je rovnocenné se všemi jejími fakultami. 

Matematický ústav v Opavě je v současnosti zapojen do několika projektů, z nichž nejvýznamnější jsou projekty: Teorie funkcí a teorie 
operátorů v Bergmanových prostorech a jejich aplikace, Ústav Eduarda Čecha pro algebru, geometrii a matematickou fyziku, Analýza 
matematických modelů multifunkčních materiálů s hysterezí a projekt Popularizace matematiky.

Matematický ústav v Opavě je také významným, mezinárodně uznávaným vědeckým pracovištěm. Mezi vědci institutu jsou dva 
výjimeční mezinárodně velmi dobře známí matematikové, Miroslav Engliš a Jaroslav Smítal, a velmi nadějní matematici Artur Sergyeyev 
a Marta Štefánková.  Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. byl v roce 2009 zvolen řádným členem Učené společnosti České republiky 
a získal řadu ocenění. Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. získala Cenu Učené společnosti České republiky pro rok 2008 v kategorii 
mladý vědecký pracovník za mezinárodně uznávaný přínos k rozvoji teorie dynamických systémů.

Matematický ústav v Opavě nabízí možnost studia bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Matematika. Na 
základě spolupráce s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě zabezpečuje matematickou část studia učitelství pro střední školy 
a výuku matematických kurzů pro studium fyziky, informatiky a dalších oborů. Je oprávněn uskutečňovat rigorózní řízení, doktorská 
studia a habilitační a profesorská řízení v matematických oborech.

MATEMATICKÝ ÚSTAV 
V OPAVĚ

www.slu.cz/math/cz

Kontaktní osoba: 
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., ředitel
telefon.: +420 553 684 660
e-mail: jaroslav.smital@math.slu.cz
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MAPA VÝZKUMNÝCH 
A VÝVOJOVÝCH CENTER - OSTRAVA

MORAVSKÁ 
OSTRAVA

• Ústav pro výzkum 
 a aplikace fuzzy 
 modelování  
 Ostravské 
 univerzity

VÍTKOVICE

• Materiálový 
 a metalurgický 
 výzkum s. r. o.

PORUBA

• Centrum ENET (energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie) VŠB-TU Ostrava

• Centrum nanotechnologií VŠB-TU Ostrava

• Centrum pokročilých inovačních technologií VŠB-TU Ostrava

• Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin VŠB-TU Ostrava

• Institut environmentálních technologií  VŠB-TU Ostrava

• IT4Innovations (superpočítačové centrum) VŠB-TU Ostrava

• Regionální materiálově technologické výzkumné centrum VŠB-TU Ostrava

• Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava

• Fakultní nemocnice Ostrava

• Ústav geoniky ČSAV

• 4Medical Innovations Ostrava

OPAVA

• Matematický ústav 
 Slezské univerzity 
 v Opavě PETŘKOVICE

SLEZSKÁ
OSTRAVA

RADVANICE
A BARTOVICE

HRABOVÁ

NOVÁ BĚLÁ

STARÁ BĚLÁ

PROSKOVICE

OSTRAVA-JIH

POLANKA

PORUBA

VÍTKOVICE

PLESNÁ

KRÁSNÉ 
POLE

MARTINOV

MORAVSKÁ 
OSTRAVA 
A PŘÍVOZ

LHOTKA

HOŠŤÁLKOVICEPUSTKOVEC

TŘEBOVICE

SVINOV

MARIÁNSKÉ
HORY 
A HULVÁKY

NOVÁ 
VES

• Evropský 
 výzkumný institut 
 sociální práce 
 Ostravské 
 univerzity

SLEZSKÁ OSTRAVA

• Life Science Research 
 Centre Ostravské 
 univerzity
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VÝŠKOVICE

• Česká technologická platforma 
 bezpečnosti průmyslu, z. s.

MARIÁNSKÉ HORY

• IT Cluster, z.s.

VÍTKOVICE

• Klastr Envicrack 
 (družstvo ENVICRACK)

• Národní strojírenský 
 klastr, o.s.

PORUBA

• Moravskoslezský automobilový klastr, o.s.

• Národní dřevařský klastr, z.s.

• Národní energetický klastr, z.s.

• Klastr aditivní výroby, z. s. 

BÍLOVEC

• MoPharmaC 
 - Moravian Pharma 
 Cluster, z. s.

MAPA KLASTRŮ – OSTRAVA

PETŘKOVICE

SLEZSKÁ
OSTRAVA

MICHÁLKOVICE

RADVANICE
A BARTOVICE

HRABOVÁ

NOVÁ BĚLÁ

STARÁ BĚLÁ

PROSKOVICE

OSTRAVA-JIH

POLANKA

PORUBA

VÍTKOVICE

PLESNÁ

KRÁSNÉ 
POLE

MARTINOV

MORAVSKÁ 
OSTRAVA 
A PŘÍVOZ

LHOTKA

HOŠŤÁLKOVICEPUSTKOVEC

TŘEBOVICE

SVINOV

MARIÁNSKÉ
HORY 
A HULVÁKY

NOVÁ 
VES
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Posláním CZ-TPIS 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 ETPIS (European technology platform on Industrial safety), která úzce spolupracuje s Evropskou komisí. CZ-TPIS 
má svou činností zastřešit propojování průmyslových podniků, univerzit, výzkumných a veřejnosprávních organizací a vytvořit tak most 
mezi vědou, výzkumem a aplikační sférou v oblasti bezpečnosti průmyslu.

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.

Mezi dílčí cíle CZ-TPIS v současnosti patří:

• Zapojení CZ-TPIS do realizace hlavních činností ETPIS.

• Vypracování Strategické výzkumné agendy (SVA) a Implementačního akčního plánu (IAP).

• Iniciace, podpora a propagace realizovaných vědecko – technických záměrů z oblasti bezpečnosti průmyslu.

• Vytváření vazeb mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti bezpečnosti průmyslu.

• Zvyšování bezpečnosti a konkurenceschopnosti českého průmyslu.

• Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v průmyslu.

• Zapojení do stávajících sítí spolupráce a vytváření nových.

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA 
BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU, z. s. (CZ-TPIS)

www.cztpis.cz

Kontaktní osoba: 
Ing. Robert Chlebiš, výkonný manažer
telefon.: +420 734 467 089
e-mail: robert.chlebis@cztpis.cz  
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Národní strojírenský klastr byl založen v r. 2013 jako sdružení/spolek více než 70 společností, působících v oblasti strojírenství, 
příbuzných oborech, servisních firmách a akademických institucích. Jeho členové zaměstnávají 26 000 pracovníků při ročních tržbách 
cca 62 mld. Kč.
Klastr se soustřeďuje na vytváření dodavatelských řetězců, organizuje nákupní aliance a pro své členy připravuje vzdělávací projekty, 
konference, semináře a workshopy, jichž se účastní odborníci i laická veřejnost. Společnosti klastru investují desítky milionů korun ročně 
do rozvoje technického vzdělání. Podporují stipendisty, přispívají na činnost technických oborů na universitách, provozují průmyslové 
školy a organizují různá specializovaná setkání pro školní a universitní mládež.
Výrobní program členských firem pokrývá téměř celou oblast strojírenství a týká se jak jednotlivých strojírenských výrobků tak také 
výroby a dodávek velkých technologických celků. Klastr je úspěšný také v produkci průmyslových čerpadel, všech druhů ventilů 
a různých armatur. Nejsilnější skupina klastru, Vítkovice Machinery Group, tvoří technologickou a komerční základnu pro návrh a realizaci 
složitých mezinárodních projektů, na kterých se mohou spolupodílet i ostatní členové klastru. Spolu s dalšími lídry klastru, společnostmi 
ŽĎAS a Strojírny a stavby Třinec významně ovlivňují a podporují činnost spolku.

Funkce klastru:

• Vytvářet a prosazovat specializované dodavatelské řetězce.

• Prostřednictvím společných aukcí organizovat nákupní aliance.

• Formou odborných projektů posilovat konkurenceschopnost členů klastru 
 a rozvíjet jejich kompetence v oblasti inovací, vědy a výzkumu. 

• Podporovat technické vzdělávání na všech úrovních, 
 spolupracovat s českými technickými univerzitami.

• Mezinárodní spolupráce a marketing ve strojírenských oborech.

NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ 
KLASTR, z.s.

www.nskova.cz

Kontaktní osoba: 
Ing. Ladislav Mravec, generální manažer
telefon.: +420 595 957 008 
e-mail: mravec@nskova.cz  
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Národní energetický klastr (NEK) sdružuje společnosti působící v energetickém, zvláště pak v teplárenském průmyslu, aktivně spolupracuje 
s univerzitami a výzkumnými středisky, což přináší silné partnerství rozvíjející lidský potenciál v oblasti výzkumu a inovací. Hlavním těžištěm 
spolupráce je podpora synergií mezi energetikou a průmyslovým sektorem a podpora výchovy k energetickým úsporám. Společnosti 
sdružené v NEK spolupracují na energetické koncepci státu, zabývají se technologiemi pro energetické využití biomasy či odpadů, 
podporují využívání obnovitelných zdrojů energie, ať už prostřednictvím výzkumu a vývoje v oblasti energetiky a životního prostředí nebo 
propagací a vzdělávacími akcemi. NEK ve spolupráci se školami realizuje vzdělávací projekty podporované EU, ve kterých se mohou 
studenti účastnit pravidelných odborných praxí a stáží, interaktivních seminářů, workshopů i konferencí s mezinárodní účastí. NEK rovněž 
realizuje další vzdělávání zaměstnanců členů klastru. Nezbytnou součástí aktivit klastru je marketing a propagace, jako např. realizace 
výstav a veletrhů, odborných kulatých stolů, seminářů a konferencí. Zatím největšími investicemi klastru jsou technologie trigenerace ve 
společnosti SBU PLASTICS Zubří a experimentální zkušební zařízení pro využití čisté energie z odpadů a biomasy v areálu Dřevoparu 
v Lošticích. NEK se může prezentovat vlastní mobilní diagnostickou laboratoří, která je vybavena unikátním zařízením pro výzkumné 
a vývojové aktivity klastru.

NÁRODNÍ ENERGETICKÝ
KLASTR, z.s.

www.msek.cz

Kontaktní osoba: 
Ing. Jan Poledník, manažer klastru
telefon.: +420 558 272 429
e-mail: j.polednik@msdk.cz   
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Členové Národního dřevařského klastru (NDK) jsou fyzické a právnické osoby podnikající v dřevozpracujícím a stavebním průmyslu, ale 
i představitelé vysokého školství. Struktura firem pokrývá celý dřevozpracující hodnotový řetězec od pěstování dřevní hmoty a její těžbu, 
přes následné zpracování až po výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou. Členové aktivně spolupracují na realizaci společných 
projektů v oblastech výzkumu, inovací, vzdělávání a propagace. NDK rozvíjí aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v dřevo- 
zpracujícím průmyslu a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou.

Jedním z největších realizovaných projektů je vznik výzkumného a inovačního centra dřevařského klastru, které je vybaveno systémem 
inteligentního řízení budovy s možností dlouhodobého zkoumání a monitorování objektu. Rovněž slouží jako unikátní učební pomůcka 
postavená v měřítku 1:1 pro potřeby studentů a pedagogů středních a vysokých škol a také jako školicí středisko pro školení odborné 
a laické veřejnosti například v oblasti stavebních konstrukcí, izolačních materiálů a energetických úspor. Posílení mezinárodní spolupráce 
se zahraničními klastry a zahraničními organizacemi v oblasti výzkumu, vývoje a inovací vede ke zvýšení inovačního potenciálu a upevňuje 
kooperační vazby mezi jednotlivými členy klastru s cílem zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ 
KLASTR, z.s.

www.msdk.cz

Kontaktní osoba: 
Ing. Jan Poledník, manažer klastru
telefon.: +420 558 272 429
e-mail: j.polednik@msdk.cz  
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Moravskoslezský automobilový klastr, z. s. (dále jen MAK) byl založen za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti 
a exportní schopnosti propojených firem, podnikatelů a institucí působících v Moravskoslezském kraji. Snaží se o vybudování společné 
identity firem v klastru a chce nastolit důvěru a pozitivní postoje vůči automobilovému průmyslu a celému regionu.

Udržitelnost výhod pro své členy klastr aktivně zajišťuje 
rozvíjením a koordinací inovačních přístupů v:

• ROZVOJI  LIDSKÝCH ZDROJŮ – Vzděláváme a rozvíjíme kompetence
• OBCHODNÍCH  VZTAZÍCH – Šetříme peníze a otevíráme prostor k novým trhům
• VÝZKUMNÝCH  A VYVOJOVÝCH  AKTIVITÁCH – Testujeme výrobky  a podporujeme inovace

MORAVSKOSLEZSKÝ 
AUTOMOBILOVÝ KLASTR, z.s.

www.autoklastr.cz

Kontaktní osoba: 
Ing. Ladislav Glogar, výkonný ředitel klastru
telefon.: +420 558 272 433
e-mail: l.glogar@autoklastr.cz

• Měření hluku
• Měření pulzací
• Měření tepelných zařízení
• Podpora technických řešení
• Ergonomie pracovišť
• Nabídka - Poptávka
• Kit4Kid - Polytechnická stavebnice
• Vibrační testování

Služby: Služby jen pro členy:

• E-katalog
• Rozšířené kontakty
• Informace z automotive
• Zapojení do projektů
• Společný nákup
• Dny nákupu TIER1
• Centrum expertů
• Nabídka laboratoří
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Přínos klastru ENVICRACK pro jeho členy a pro ekonomický rozvoj regionu spočívá ve spolupráci na výzkumných a vývojových 
aktivitách členů klastru v oblasti zpracování odpadů, využívání alternativních zdrojů energie a inovací v dopravě. Cílem je vývoj nových 
technologií a jejich transfer za účelem zavádění inovací a posílení konkurence schopnosti členů klastru.

KLASTR ENVICRACK 

(Klastr alternativních zdrojů energie)

www.envicrack.cz

Kontaktní osoba: 
Ing. František Peterka, hlavní manažer klastru
telefon.: +420 596 600 222
e-mail: info.envicrack@daas.cz   

Realizované projekty a jejich výstupy:

• 2009 - 2012 Rozvoj inovací a posilování konkurence schopnosti v Klastru ENVICRACK
 Projekt OPPI, Spolupráce – Klastry,reg.č.: 5.1. SPK01/019

• 2012 - 2016 Rozvoj inovací v Klastru ENVICRACK – 2.etapa
 Projekt OPPI, Spolupráce – Klastry, reg.č.: 5.1. SPK02/052
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IT Cluster je sdružení zaměřené na oblast informačních a komunikačních technologií (ICT). Svou koncepcí spojuje vzdělávací instituce 
a podnikatelské subjekty do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů 
a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu. Z pohledu přípravy lidských zdrojů je hlavní prioritou vtažení firem podnikajících v oblasti 
IT do vzdělávacích procesů nejen na vysoké škole, konkrétně Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB - Technické univerzity Ostrava, 
ale i na středních školách a institucích zabývajících se celoživotním vzděláváním.

Poslání: 

• Ve spolupráci se vzdělávacími institucemi vytvářet prostředí pro rozvoj odborníků v oblasti IT 
 s cílem zajistit rozvoj lidských zdrojů pro členy sdružení. 

• Vytvářet podmínky pro maximální využití synergií výrobního a rozvojového potenciálu v IT a v souvisejících oborech. 

• Podporovat inovační procesy, výzkum a rozvoj činností provozovaných členy sdružení. 

• Podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi. 

• Přispívat ke zdárné realizaci rozvojových a sociálních programů členů sdružení a Moravskoslezského kraje. 

• Nabízet poradenské služby svým členům. 

• Pořádat semináře zaměřené na klastrovou problematiku a problematiku IT a v souvisejících oborech.

• Výzkum a vývoj v oblasti IT, vývoj a implementace informačních systémů.

• Vývoj internetových technologií a aplikací, vývoj v oblasti mobilních technologií.

• Vývoj v oblasti telekomunikační techniky, tvorba multimediálních prezentací.

• Výroba, prodej a správa výpočetní techniky, poradenství a konzultační činnost v oblasti IT.

• Sledování a střežení vozidel, grafika a marketing, jazyková výuka, odborné překlady a tlumočení.

• Vzdělávání v oblasti IT, celoživotní vzdělávání, zajišťování certifikovaných kurzů a testů.

IT CLUSTER, z.s.

www.itcluster.cz

Kontaktní osoba: 
Ing. Přemysl Soldán, CSc., předseda
telefon.: +420 724 504 926
e-mail: premysl.soldan@itcluster.cz 
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Bezpečnostně technologický klastr, z. s. (BTKlastr) je spolkem, který sdružuje členy z řad malých a středních podniků, výzkumné 
organizace, vysoké a střední školy a státní instituce. BTKlastr vznikl v roce 2010 na základě podnětů ze strany představitelů vybraných 
průmyslových podniků, univerzit a subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji.

Hlavním posláním BTKlastru je propojování členských subjektů za účelem zvyšování bezpečnosti, konkurence- schopnosti a podpory 
vědy, výzkumu a inovací spojených s rozvojem bezpečnostně- technologického výzkumu v kraji prostřednictvím silného odvětvového 
seskupení průmyslových podniků, vysokých škol, vědecko-výzkumných institucí a dalších subjektů privátního i veřejného sektoru. 
BTKlastr rovněž podporuje a napomáhá propojení požadavků aplikační sféry s akademickým a vědecko-výzkumným prostředím za 
účelem vytváření podmínek pro zvyšování úrovně konkurenceschopnosti členů a plné využití místních lidských i technických kapacit 
k posílení image a bezpečnosti Moravskoslezského kraje jako perspektivního regionu.

BTKlastr nabízí:

• Měření imisních koncentrací s následným rozborem 
 a vyhodnocením prostřednictvím akreditované mobilní laboratoře.

• Služby Centra expertů (odborná vyjádření, posudky, návrhy a doporučení v oblastech bezpečnosti).

• Pronájem přístroje DiANS k hodnocení psychofyziologického stavu organizmu.

• Sdílený dispečink Centrálního dohledového a poplachového centra.

• Odborné zkoušky v laboratoři na testování životnosti bezpečnostních zámků.

• Služby kanceláře projektové podpory.

• Vzdělávací aktivity ve všech oblastech bezpečnosti.

BEZPEČNOSTNĚ 
TECHNOLOGICKÝ KLASTR, z. s.

www.btklastr.cz, www.facebook.com/btklastr

Kontaktní osoba: 
Mgr. Simona Guzdková, výkonná manažerka
telefon.: +420 734 232 532 
e-mail: simona.guzdkova@btklastr.cz   
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Klastr aditivní výroby byl založen za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti, popularizace a schopnosti členů řešit 
komplexní projekty v oblasti aditivní výroby. V rámci své činnosti se snaží o vytvoření společné identity právnických a fyzických osob 
v rámci klastrové organizace, o propagaci využití aditivní výroby a o její popularizaci jako suverénní součásti zavedených výrobních 
procesů v souladu s trendem Industry 4.0.

Dlouhodobé cíle KAV:

• Popularizace aditivní výroby v ČR v návaznosti na vzdělávání na školách technického typu.

• Prosazování zájmů klastru na celostátní úrovni.

• Networking mezi členskými organizacemi a internacionalizace klastru.

• Mapování dostupné infrastruktury aditivní výroby a navazujících služeb a produktů.

• Případové studie a studie proveditelnosti v oblasti aditivní výroby.

• Vytváření sdílené klastrové infrastruktury.

• Mapování infrastruktury a služeb členské základny.

• Pořádání odborně zaměřených seminářů, workshopů a konferencí.

• Poradenství v oblasti PR a marketingu členům klastru.

KLASTR 
ADITIVNÍ VÝROBY, z. s.

www.aditivni-vyroba.cz

Kontaktní osoba: 
Petr Štefek, manažer klastru
telefon.: +420 606 736 155
e-mail: petr.stefek@vsb.cz 

David Paloušek, prezident klastru
telefon.: +420 777 624 047
e-mail:  palousek@fme.vutbr.cz 
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Členové klastru MoPharmaC aktivně spolupracují na realizaci společných projektů v oblastech inovací, výzkumu, vzdělávání 
a spolupráce. Zájmem klastru je inovovat a dále rozvíjet MoPharmaC o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání ve farma- 
ceutickém a nutraceutickém průmyslu a posilují vazby mezi výzkumnými organizacemi, vysokými školami a podnikatelskou sférou.

Hlavní činnosti:

• Spolupráce v oblasti společných vědecko-výzkumných a inovačních aktivit.

• Podpora zavádění inovací do praxe.

• Příprava projektu založení a rozvoje sdíleného výzkumně-vývojového centra.

• Podpora networkingu a posilování spolupráce s cílem zvyšování konkurenceschopnosti členů spolku.

• Sdílení informací, know-how a kapacit mezi členy spolku.

• Optimalizace nákladovosti aktivit v oblasti personálních zdrojů.

• Sdílení analytických kapacit.

• Podpora projektů z oblasti rozvoje/vzdělávání lidských zdrojů.

• Spolupráce se studenty vysokých škol se zaměřením na farmacii.

• Zvyšování prestiže farmaceutického oboru a jeho rozvoje v regionu Moravy.

• Prohlubování spolupráce farmaceutických výzkumných institucí a farmaceutických MSP v regionu Moravy.

MOPHARMAC - MORAVIAN 
PHARMA CLUSTER, z. s.

www.mopharmac.com

Kontaktní osoba: 
Ing. Andrea Doležalová, MBA, předsedkyně
telefon.: +420 556 778 411
e-mail: andrea.dolezalova@imcopharma.cz 
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