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Pomoci zlepšit ovzduší v Moravskoslezském kraji 
a ve Slezském vojvodství v Polsku je hlavním cílem 
česko-polského projektu i-AIR REGION, který odstar-
toval v letošním roce. Úkolem týmu expertů na životní 
prostředí, z vědecko-výzkumných institucí a z krajské 
samosprávy z Česka i Polska je vyměnit si informace, 

domluvit společné postupy, předat si zkušenosti 
a opatření v oblasti ochrany ovzduší, která na té či oné 
straně hranice účinně fungují, a hledat i najít svými akti-
vitami další, která by pomohla zlepšit kvalitu ovzduší 
v regionech v příhraničí.
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Sdružení je partnerem 
projektu i-AIR REGION,

který chce pomoci zlepšit kvalitu ovzduší 
v příhraničních regionech
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Prezident Pavel Bartoš: Sto let ČR 
a opět před volbami
Připomínat si historii je krásné 
a mnohdy i nezbytné, zejména 
pokud se jedná o tak významné 
výročí jako je sto let existence 
samostatné Československé/
České republiky. jak by se mi 
chtělo napsat s přívlastkem „svo-
bodné“! Bohužel, ne vždy nás svo-

boda doprovázela. A dnes máme svobodu a demokracii a bereme 
to jako samozřejmou věc. Na jedné straně je to správné, na druhé 
straně si ale musíme stále uvědomovat, jak je snadné svobodu 
a demokracii ztratit, a jak je obtížné ji získat. Važme si toho a opa-
trujme ji jako oko v hlavě, což ale nebrání, abychom si ji užívali.
Voliči si u nás nemohou stěžovat na nečinnost. Opět máme volební 
rok, tentokrát máme před sebou volby do obecních a městských 
zastupitelstev i do jedné třetiny Senátu. kandidátní listiny jsou 
dávno uzamčené a začíná předvolební kampaň. Pravděpodobně 
letošní volby budou obdobné jako předcházející. Politické myš-
lenky se stále více vytrácejí a jsou nahrazovány marketingem 
a různými až neuvěřitelnými sliby, které mimo jiné hovoří o tom, že 
některá města mají neuvěřitelně moc peněz, příkladem je hlavní 
město Praha. koketuje se, že městská hromadná doprava bude 
zdarma, stejně jako parkování. A budou se stavět levné byty. Hlavní 
město to určitě „potřebuje“, je to nejbohatší region v ČR. Pomá-
hejme bohatým, chudí si to nezaslouží! Něco je určitě špatně, 
pokud jsou takové názory v Praze, pak je třeba se zamyslet, zda 
rozpočtové určení daní má správně nastavené parametry.
Na tomto místě si dovolím sáhnout po knize jana Antonína Bati, 
s názvem „Budujeme stát pro 40 000 000 lidí“, tato kniha vznikla 
v roce 1937, autor určitě netušil, co naši republiku čeká v následují-
cích letech. tehdejší republika rovněž vypadala naprosto jinak než 
dnes, měla 16 milionů obyvatel a v zásadě se členila na čtyři zem-
ské celky. Byla to velmi vyspělá Česká země a země Moravsko-
slezská, zaostalé a převážně agrární Slovensko a nakonec velmi 
zaostalá Podkarpatská Rus. Značné rozdíly mezi jednotlivými 
zeměmi byly především v oblastech hospodářské, ekonomické 
a sociální, a proto Baťa viděl základní problém ve vyrovnání ekono-
mické síly jednotlivých zemí s využitím možností, které tyto země 
poskytovaly. Hlavním prvkem tohoto procesu mělo být urychlené 

vybudování páteřní dopravní infrastruktury. Především silniční 
a železniční, ale stranou nezůstala ani vodní cesta Dunaj – Odra – 
Labe. Od napsání této knihy uplynulo 81 let, výsledek známe sami. 
Dopravní infrastruktura dodnes není vybudována a o vyrovnání 
ekonomické síly regionů v malé České republice není ani řeči.
jak vybřednout z této situace? Z dosavadního vývoje zřejmě 
nemůžeme očekávat, že tento problém budou řešit centrální 
orgány. řešení lze spatřovat v tlaku měst, obcí a krajů na centrální 
orgány, aby byly činěny kroky k radikálnímu snížení rozdílu v HDP 
na občana, kde v Praze se tato hodnota pohybuje kolem 170 pro-
cent průměru EU, tato hodnota pro ostatní kraje se pohybuje od 
60 do 70 procent průměru EU. 
jedním z nástrojů, které mají pomoci tento poměr změnit ve struk-
turálně postižených regionech, to jsou kraje Ústecký, karlovarský 
a Moravskoslezský, je program RE:StARt a následně i „Uhelná 
platforma pro regiony v transformaci“. Shodou okolností všechny 
výše uvedené regiony jsou zároveň regiony, kde se těží hnědé 
a černé uhlí. Oba programy jsou v podstatě řízeny z úrovně krajů, 
prostřednictvím vládního zmocněnce pro Ústecký, karlovarský 
a Moravskoslezský kraj, jednotlivých hejtmanů a krajských tri-
partit. Současná situace je taková, že vláda schválila nové pro-
jekty na další období s tím, že jednotlivé kraje se mají více zabývat 
těmito programy. Role vládního zmocněnce pro uvedené tři kraje 
zůstává zachována. O „Uhelné platformě“ níže.
Dalším nedomyšleným návrhem je stanovení minimální mzdy, 
která by v jistém horizontu měla dosáhnout 50 procent průměr-
ného výdělku v ČR. Zde si dovolím poněkud pochybovat o mate-
matickém vybavení navrhovatelů. V Praze by tato hodnota činila 
46 procent, v Moravskoslezském kraji 65 procent a v kraji s nej-
nižšími výdělky, to je v karlovarském kraji, by minimální mzda 
činila 69 procent. Zajímavý návrh? Věřím, že tento návrh nebude 
realizován, ale zajímavé je, jak k tomu centrální orgány došly, jak 
dovedou přehlížet „venkov“.
Co napsat závěrem? jistě není vše tak černé, jak to na první 
pohled vypadá. jak z toho vybřednout? jeden nápad mám. je 
to jednoduchá myšlenka, je to partnerství. Nikdo není tak chytrý, 
aby vše věděl sám, partnerství rozšiřuje obzor našeho chápání 
a umožňuje nalézat lepší řešení, ne-li optimální řešení.
Pavel Bartoš, prezident Sdružení

Uhelná platforma má usnadnit uhelným 
regionům transformaci hospodářství
Česká republika byla v první polovině roku 2018 začleněna mezi 
státy, které se v rámci spolupráce s ostatními uhelnými regiony 
budou podílet na „Uhelné platformě“. Nová platforma je přede-
vším určena pro uhelné regiony omezující těžbu uhlí a má jim 
napomoci k transformaci hospodářství. Současně jedním z hlav-
ních doprovodných opatření balíčku „Čistá energie pro všechny 
Evropany“, který byl představen v listopadu 2016. Platforma má 
podporovat přechod na čistou energii tím, že posílí zaměření 
na sociální spravedlnost, strukturální transformaci, nové doved-
nosti a financování pro reálnou ekonomiku.
České republice byl jako jediné přiznán statut se dvěma loka-
litami. jsou to „Hnědouhelná platforma“ pro kraje karlovarský 
a Ústecký a „Černouhelná platformy“ pro kraj Moravskoslezský.

Organizačně je „Česká uhelná platforma“ začleněna jako sou-
část projektu „REStARt“, který řeší problematiku hospodářské 
restrukturalizace uvedených krajů. V současné době se rozho-
duje o řadě formálních záležitostí, zejména v oblasti schvalo-
vání a financování celé aktivity a současně se vytváří zásobník 
potenciálních projektů pro realizaci. Sdružení aktivně připravilo 
asi třicet námětů, které budou k dispozici na webových strán-
kách Sdružení. tento seznam není konečný a z pohledu kraje 
ani úplný a bude průběžně doplňován a upravován. Naše výše 
vybrané regiony mají navštívit zástupci komise EU ještě do 
konce letošního roku s cílem ověření připravenosti a potřebnosti 
regionů na realizaci cílů „Uhelné platformy“. Další informace na 
www.msunion.cz Pavel Bartoš, prezident Sdružení
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Partnery projektu, který bude probíhat až do konce roku 2020 
a je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského 
fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Inter-
reg V-A Česká republika – Polsko, jsou kromě Sdružení pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj, Slezské 
vojvodství, Institut chemického zpracování uhlí v Zabrze, Vysoká 
škola báňská - technická univerzita Ostrava, Sdružení rozvoje 
a regionální spolupráce Olza a Regionální sdružení územní spo-
lupráce těšínského Slezska. 
Mezi největší znečišťovatele ovzduší v Moravskoslezském kraji 
patří lokální topeniště, průmysl a doprava. Region významně také 
ovlivňuje stav ovzduší v příhraničních oblastech Polska. Rovněž 
ve Slezském vojvodství jsou zdroje znečištění stejné. „Na území 
Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství žije více než pět 
milionů obyvatel a problémy, pokud jde však o ovzduší, máme 
stejné. Zatímco před několika lety byla v této oblasti prakticky 
nulová informovanost, nyní se situace začíná obracet a měl by 
tomu dále pomoci také projekt i-AIR REGION, kde si chceme 
nejen vyměňovat informace a zkušenosti, ale také najít účinná 
opatření, která budeme používat společně,“ vysvětlil projektový 
manažer vedoucího partnera projektu – Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje – Pavel Santarius. 
Na prvním setkání k projektu i-AIR REGION proto pracovní tým 
srovnával všechna opatření a nástroje, která fungují na obou 
stranách hranice, podle nejvýznamnějších skupin znečišťo-
vatelů. Hovořilo se o lokálních topeništích, průmyslu, dopravě 
a starých ekologických zátěžích, přičemž zástupci každé země 
poukazovali na silné a slabé stránky v dané skupině. Například 
v Polsku již několik desetiletí mohou obyvatelé požádat o dotace 
na výměnu kotlů. Nicméně jich je třeba ještě ve Slezském voj-
vodství vyměnit několik stovek tisíc a v Moravskoslezském kraji 
podle odhadů Marka Bruštíka, experta projektu z krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje, zhruba desítky tisíc. Slezské 
vojvodství má vypracován harmonogram na výměnu kotlů na 
tuhá paliva i vyhlášku, která zakazuje výrobu nekvalitních zaří-
zení. Nicméně experti z Polska přiznali, že takové kotle se dají 
stále v Polsku koupit. 
Ve Slezském vojvodství mnohem účinněji ale funguje kontrola 
toho, čím lidé v domácnostech topí. Zatímco v Moravskoslez-
ském kraji kontrolu provádí úředník s rozšířenou působností, 
v Polsku kontroluje lokální topeniště městská policie bez před-

chozího varování a ohlášení. „Od počátku letošního roku do 
poloviny května proběhlo v katovicích zhruba 1 700 kontrol, 
jen sedm z nich bylo pozitivních, to znamená, že lidé topili, čím 
neměli,“ řekla Blanka Romanowska ze Slezského vojvodství 
s tím, že vojvodství postupuje nejen restriktivně, ale snaží se také 
motivovat obyvatele k tomu, aby se chovali zodpovědně vůči 
ovzduší, různými propagačními kampaněmi, kdy například sou-
sed může upozornit souseda pohlednicí vhozenou do schránky, 
že podle toho, co vychází z jeho komína, zřejmě topí tím, čím 
by neměl. Experti se také shodli, že na české straně není tolik 
výjimek jako ve Slezském vojvodství, pokud jde o velké znečišťo-
vatele a průmyslové podniky.
V rámci projektu začne rovněž fungovat edukační centrum, které 
vzniká v sídle Regionálního sdružení územní spolupráce těšín-
ského Slezska (RStS) v Českém těšíně a bude sloužit pro veřej-
nost, školy i státní správu. „Za posledních dvacet let se mnohé 
změnilo k lepšímu, nicméně naše příhraniční regiony jsou stále 
vnímány jako nejšpinavější v Evropě. Posláním edukačního cen-
tra proto bude mimo jiné také toto povědomí změnit,“ řekl jiří 
Bílek, expert projektu z Regionálního sdružení územní spolu-
práce těšínského Slezska, s tím, že v edukačním centru se budou 
konat odborné semináře, konference a přednášky, vzniknou zde 
dvojjazyčné společné materiály pro osvětu například jak správně 
spalovat, jak zdravě žít či bezalergicky bydlet, jejichž cílem bude 
zvýšit osobní odpovědnost obyvatel regionů na obou stranách 
hranice k péči o čisté ovzduší. 
V plánu je také testovat možnosti použití dronů pro měření emisí 
a jako pomocný nástroj kontrol lokálních topenišť. týmy expertů 
z VŠB – tU Ostrava společně s odborníky z Institutu chemického 
zpracování uhlí v Zabrze ještě v tomto roce chystají v rámci pro-
jektu nákup dronů a jejich využití pro společná měření, shodnout 
se musí na senzorech měření, aby byly stejné na obou stranách 
hranice. V Moravskoslezském kraji zatím dron nebyl využit v praxi 
pro měření emisí, nicméně v Polsku se již pokusná měření letos 
uskutečnila. „Zatím jsme provedli testovací lety se dvěma drony, 
jeden naváděl druhý, který pomocí senzorů prováděl nad komí-
nem měření. to odhalilo, co se spaluje,“ vysvětlil jacek Żeliński 
z Institutu chemického zpracování uhlí.  
Karin Pelikánová

Pokračování ze strany 1

V čem bychom se mohli podle vás inspirovat u našich sousedů, 
pokud jde o ochranu ovzduší? Co by mohli využít na druhé straně 
hranice, co u nás dobře funguje?
jsem přesvědčen, že by se mohli naši sousedé inspirovat 
u nás. Český těšín je z většiny již dávno plynofikovaný, 
hromadné bydlení také využívá teplo vyráběné z plynu. 
V minulosti jsme se rozhodli nevyužít nabídku na utlumení 
vlastních kotelen a odebírání tepla vyráběného z uhlí. to je 
sice o něco levnější, ale nepřispívá ke kvalitě ovzduší. Dom-
kařům vyplácíme příspěvky na výměnu kotlů za ekologické, 
svedli jsme kamionovou dopravu z centra města na obchvat.  

Protože však znečištění nezná 
hranic, snažíme se tuto dobrou 
praxi přenášet i jinam. Například 
jsme uspořádali u nás v Českém 
těšíně pracovní setkání ministrů 
životního prostředí a zdravotnic-
tví, stejně jako samospráv a kraj-
ských úřadů z Česka a Polska. 
to mělo hlavně pomoci navázat přímé kontakty a přispět 
k výměně zkušeností.
(kot)

Snažíme se dobrou praxi v ochraně 
ovzduší přenášet i za hranice,
říká starosta Českého těšína Vít Slováček



4

R e g i o n á l n í  p o d n i k a t e l s k ý  z p R a v o d a j

jak byste zhodnotil aktivity Sdružení v uplynulém pololetí? 
V dubnu letošního roku jsme se sešli na Shromáždění členů, 
které je nejvyšším orgánem Sdružení. Shromáždění zvolilo 
nové složení rady a následně výkonné rady Sdružení, schválilo 
také nové znění svých Stanov a já jsem byl potvrzen jako statu-
tární orgán našeho spolku. 
Na Shromáždění jsme rovněž schválili plán činnosti do konce 
roku. Pokud bych měl zhodnotit období od dubna do září letoš-
ního roku, tak mohu říct, že proběhla celá řada úspěšných 
akcí. V květnu jsme společně s Olomouckým krajem realizo-
vali tradiční konferenci - Odpady 21 -, která se velmi povedla 
a kde zazněla aktuální témata z oblasti komunálních odpadů. 
Byli jsme partnerem konference kvalita, průmysl, společnost 
4.0, kterou jako hlavní organizátor pořádal Dům techniky 
Ostrava. Představili jsme výstupy našeho dvouletého projektu 
Quo Vadis MSk očima mladých. Proběhlo setkání s vítěznými 
týmy a výsledky projektu jsme prezentovali vedení kraje. Na 
konci května jsme zorganizovali česko-polskou diskusní plat-
formu Oderské fórum, kde jsme prezentovali výstupy našeho 
projektu, studii splavnění řeky Odry až na území našeho kraje.  
Spoluorganizovali jsme také Festival bezpečnosti. Zorganizo-
vali jsme diskusní kulatý stůl k soutěži SCHOOL FRIENDLy, což 
je soutěž pro firmy, které příkladně spolupracují se vzdělávacím 
systémem všech stupňů počínaje školkami a konče vysokými 
školami, a příkladně tím inspirují ostatní. V červnu jsme aktivně 
přistoupili k organizaci Byznys dne Euroasijského ekonomic-
kého svazu. A v neposlední řadě jsme se rovněž podíleli na 
organizaci 24. setkání podnikatelů Česka, Slovenska a Polska.  

jaké akce a aktivity čekají Sdružení do konce tohoto roku?
Pokud bych měl vybrat ty nejdůležitější, musím zmínit význam-
nou akci ke stému výročí vzniku ČR s originálním názvem Pravý 
prvorepublikový večer na zámku Šilheřovicích, jehož jsme part-
nerem. Odpoledne čeká návštěvníky bohatý program a atrakce 
pro děti, poté  kulturní vystoupení, vše s dobovým historickým 
nádechem. 
V listopadu letošního roku chystáme diskusní kulatý stůl na téma 

Uhelná platforma – evropského projektu pomoci uhelným regi-
onům procházejícím transformací, kterého by se měli zúčastnit 
zástupci nejen z našeho kraje, ale také ze Slovenska, Polska 
a Německa. Rádi bychom načerpali zkušenosti ze Severního 
Porýní – Vestfálska, kde se s problémy, které souvisí s útlumem 
těžby, potýkají již dvacet let a řadu jejich zkušeností bychom mohli 
převzít. Bude tedy velmi přínosné, abychom se sešli, diskutovali 
a společně probrali problémy a zkušenosti, které mají s útlumem 
těžby a následnou hospodářskou transformací v zahraničí. 
Připravujeme také třetí ročník konference Uplatnitelnost a pod-
pora technického vzdělávání inovativními metodami, jejímž 
konáním chceme inspirovat dobrými příklady spolupráce firem 
se školami všech stupňů. V listopadu proběhne tradiční konfe-
rence věnovaná dopravě a logistice tRANSPORt 2018, tentokrát 
zaměřená na téma rychlostní železniční dopravy v budoucnosti. 
tradiční kongres starostů Moravskoslezského kraje, jež chys-
táme společně se Svazem měst a obcí ČR se zaměří na pomoc 
městům a obcím při získávání informací o aktuálních otázkách 
samosprávy, s možností diskuse a výměny názorů se zástupci 
exekutivy a dalších odborných institucí.  Orientujeme ho na konec 
listopadu, protože v říjnu se konají komunální volby a my chceme 
oslovit cílovou skupinu nových, respektive staronových starostů. 
A úplně v závěru roku nebude chybět tradiční galavečer Region 
pro sebe.  Čeká nás kvalitní a atraktivní kulturní program, v jehož 
rámci zároveň odměníme firmy, instituce a jednotlivce za jejich 
dlouhodobý přínos pro rozvoj Moravskoslezského kraje. 

Od počátku příštího roku Moravskoslezský pakt zaměstna-
nosti nebude fungovat pod „křídly“ Sdružení, které ho založilo 
a zasloužilo se o jeho rozjezd, ale stane se samostatnou agentu-
rou. Není to podle vás škoda?   
Sdružení bude jedním ze signatářů nově vzniklého spolku a v pro-
blematice zaměstnanosti a vzdělávání s ním budeme nadále úzce 
spolupracovat. Projekty, které pod hlavičkou Paktu v tuto chvíli 
běží, bude nadále realizovat naše Sdružení a samozřejmě na nich 
budou pracovat týmy, v nichž bude mít své zastoupení rovněž 
nově vzniklý spolek.  Karin Pelikánová

Okresní hospodářská komora Bruntál 
propojí studenty škol s firmami 
Bruntálská okresní hospodářská komora připravuje pilotní pro-
jekt – koncept, jehož hlavní myšlenkou je podpora konkrétních 
žáků technických oborů středních škol konkrétními firmami. 
V první fázi, v letošním školním roce, se z členů Okresní hospo-
dářské komory Bruntál do projektu zapojí několik průmyslových 
podniků a jedna střední škola. Dojde k navázání jejich vzájemné 
spolupráce a postupnému zapojování konkrétních žáků do 
pracovního procesu na pozicích odpovídajících jejich vzdělání 
a schopnostem. konkrétní žák tak může získat jedinečnou pod-
poru. Pokud se projekt v prvním roce osvědčí, je plánováno jeho 
rozšíření mezi ostatní členy Okresní hospodářské komory Brun-

tál, kteří budou mít o zapojení se do této aktivity zájem. 
„V úzkém navázání kontaktů a spolupráci středních škol i firem 
spatřujeme potenciál pro rozvoj tohoto regionu. Neustále 
bojujeme s nedostatkem pracovních sil a s postupným úbyt-
kem obyvatel nejen v rámci okresu Bruntál, ale v rámci celého 
Moravskoslezského kraje. Chceme tímto mladým lidem ukázat, 
že v našem regionu mohou nalézt ve firmách dobré pracovní 
uplatnění a že jsou zde dobré podmínky pro život. Neočeká-
váme zázraky, ale máme za to, že každá aktivita, kterou podpo-
říme naše školy a firmy, je prospěšná,“ sdělila judita Žáčková 
z Okresní hospodářské komory Bruntál. (ih)

ředitel Sdružení Radúz Mácha: 

Do konce roku nás čekají nejen 
akce tradiční, ale také nové



5
Z á ř í  2 0 1 8  |  t é M A  |  P R O j E k t y

Odpady 21: Zvýšení cen za skládkování 
má přinutit obce a města více třídit, 
recyklovat a využívat komunální odpad
Sedm let zbývá do zákazu skládkování směsného komunál-
ního odpadu, recyklovatelného a využitelného odpadu. Pro 
obce i města to může být problém i výzva, shodli se účastníci 
osmnáctého ročníku konference Odpady 21, která se konala 
9. a 10. května 2018 v Clarion Congress Hotelu Ostrava a kte-
rou organizovaly Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, 
společnost FItE a technické služby města Olomouc. 
Ze současných 500 korun za tunu komunálního odpadu by 
zákaz skládkování v roce 2024 mohl podle údajů minister-
stva životního prostředí zásadně zvýšit poplatek za ukládání 
odpadu na skládku. Růst cen za skládkování ale obyvatelé 
měst a obcí nemusí pocítit, pokud samosprávy zvýší recyklaci 
i třídění a intenzivně se budou odklánět od přežitého skládko-
vání. Vyplývá to z informací ministerstva životního prostředí, 
které zazněly na konferenci Odpady 21. 
„Hlavním způsobem nakládání s komunálním odpadem v Česku 
je stále skládkování. V roce 2016 vyprodukovalo Česko 5,6 mili-
onu tun komunálních odpadů, z tohoto 45 procent komunál-
ních odpadů skončilo na skládkách, což je nad úrovní průměru 
EU,“ uvedl na konferenci jan Maršák z ministerstva životního 
prostředí. Po roce 2024, kdy začne platit zákaz skládkování 
směsného komunálního dopadu, recyklovatelného a využitel-
ného odpadu, by se měla výrazně zvýšit recyklace a poměr 
nakládání s komunálními odpady by měl být následující – 60 
procent komunálního odpadu by se mělo materiálově využít, 
28 procent energeticky a jen 12 procent komunálního odpadu 
by mělo končit na skládkách. 

Ministerstvo životního prostředí je přesvědčeno, že zvýšení cen za 
skládkování omezí ukládání směsného komunálního odpadu na 
skládky. Podle prezidenta Sdružení Pavla Bartoše není ale důvod 
do roku 2024 příliš navyšovat poplatky za skládkování. „Po této 
době potom ale je nutné zavést sankční poplatky, pokud nedojde 
k odklonu od skládkování,“ uvedl Pavel Bartoš s tím, že je potřeba 
urychleně dokončit nový zákon o odpadech, který by měl navazo-
vat na dosavadní legislativu. Účastníci konference také vyzvali pří-
slušné orgány, aby byl odstraněn problém dvojí nekoordinované 
evidence odpadů vedené po linii ministerstva životního prostředí 
i Českého statistického úřadu. Doporučili rovněž, aby ministerstvo 
životního prostředí iniciovalo sjednocení terminologie a metodik 
pro separaci, materiálové a energetické využívání odpadů tak, 
aby to věrně zobrazovalo odpadové hospodářství ČR. „Odklon 
od skládkování 2,5 milionu tun komunálního odpadu se musí řešit 
komplexně jako součást celé ekonomiky,“ míní Pavel Bartoš. je 
rovněž přesvědčen, že k zásadnímu snižování ukládání komunál-
ních odpadů na skládky v kraji, ale také k tomu, aby se vytvořil pro-
stor ke zvýšení separace a materiálového využívání, by přispělo, 
kdyby se v regionu odpady více energeticky využívaly.  
konference Odpady 21 je pořádána od roku 2001 a je dlouho-
době zaměřena na klíčové problémy odpadového hospodářství, 
zejména komunálního odpadu. Od roku 2012 patří konference 
Odpady 21 do cyklu Odpadové dny. Součástí letošního ročníku 
konference byla rovněž exkurze do výzkumného centra ENEt, 
které je součástí VŠB – tU Ostrava, kde proběhla prohlídka 
Pyrolýzní jednotky a dalších technologií. (kap)

Byznys den Euroasijského 
ekonomického svazu již potřetí v Ostravě
Především pro investory i exportéry k navázání nových kon-
taktů a získání nových možností, jak se uplatnit na východních 
trzích, byl třetí ročník konference Byznys den Euroasijského 
ekonomického svazu (EAEU). ten se konal 7. června 2018 
v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Akci pořádal honorární 
konzul Ruské federace v Ostravě Aleš Zedník společně se 
Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje za podpory 
Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy, na 
organizaci konference se také podílely Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
EAEU vznikl v roce 2014 a tvoří ho státy Ruska, Běloruska, 
kazachstánu, Arménie a kyrgyzstánu. Účelem Euroasijské unie 
je přispívat k užší integraci členských zemí a volnému pohybu 
osob, zboží, služeb a financí. „Jeho vznik je odpovědí východních 
zemí na Evropskou unii,“ řekl honorární konzul Ruské federace 
v Ostravě Aleš Zedník s tím, že cílem akce je překonávat stereo-
typy a posílit spolupráci regionů i České republiky s východními 
zeměmi i opačným směrem. ředitel Sdružení Radúz Mácha je 
přesvědčen, že konference přispěla nejen ke vzájemné výměně 
informací. „Byť jsme ve vzájemných vztazích obklopeni zejména 
politickými překážkami, je zde velký potenciál pro vzájemnou 
spolupráci, a to nejen na poli obchodním,“ doplnil Radúz Mácha. 

Velvyslanec Arménie tigran Seiranian, obchodní rada 
kazachstánu Edil Chozeuly i vedoucí obchodního zastupitelství 
Ruské federace Sergej Stupar se shodli, že obchodní výměna 
mezi Českem a jejich zeměmi vzrůstá. 
Země EAEU mají zájem o investice a export českých firem. „Rusko 
je druhý nejvýznamnější exportní partner pro Českou republiku 
mimo EU a třináctý celosvětově. Uplynulý rok bychom mohli 
nazvat rokem růstu,“ potvrdil Martin Pospíšil, ředitel odboru zahra-
ničněekonomických politik I Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR. Český export v minulém roce rostl ve všech zemí EAEU. 
Na konferenci se prezentovaly firmy především z oblasti infor-
mačních technologií, zazněly zkušenosti i doporučení českých 
podniků, bank i práv-
ních kanceláří, které 
na východních trzích 
působí. 
Byznys den Euroasij- 
ského ekonomického 
svazu byl součástí akce 
Ruské dny v Ostravě.
(kap)
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Na zámku v Šilheřovicích 22. září organizujete Pravý prvorepub-
likový večer. Co vás přivedlo k nápadu uspořádat takovou akci? 
Vše začalo posezením s kamarádkou v řecké taverně v Ostravě-
Porubě na zámku, kde jsme si vykládaly o všem možném…  
Přišel na řadu nový pořad profesora Štěpána Raka, jehož zastu-
puji. Pořad nese název Domov můj a je věnován právě stému 
výročí vzniku republiky. Pan Rak zde hraje fantazie na českou 
a slovenskou hymnu, zpracování je velmi působivé a slyšíte 
v něm místy i čtyři hlasy. Samozřejmě zazní také oblíbené písně 
t. G. Masaryka (teče voda, teče, Ach, synku, synku…) a slavné 
hašlerovky (Vltavo, Vltavo, Pětatřicátníci). také syn pana Raka 
- jan Matěj Rak - má zpracovány písně pro tuto příležitost, jež 
zazní jak na kytaru, tak na harmoniku. No a takto bych mohla 
pokračovat, postupně jsme vymyslely program, od účinkují-
cích až po dobové kostýmy…Za realizaci projektu potom vdě-
čím Moravskoslezskému kraji, který ho finančně podpořil.

je akce svého druhu ojedinělá, nebo podobné připravujete 
i v jiných krajích? 
V této míře je akce ojedinělá, v jiných krajích zajišťuji a domlou-
vám zvlášť koncerty Štěpána Raka, jana-Matěje Raka 
a Shadde yadda.

Na co se mohou návštěvníci těšit? jaký je program, kdo všechno 
vystoupí? jak chcete přiblížit atmosféru prvorepublikové doby? 
těšit se mohou na skvělé umělce, večer plný nejen hudby, ale 
hlavně tance. Například pan Ondřej Havelka bude přímo na pódiu 
předvádět taneční kroky charlestonu i dalších tanců a každý bude 
mít možnost si kroky vyzkoušet a zatančit si. Rovněž máme při-
praven bohatý doprovodný program. Návštěvníci si budou moci 
prohlédnout hasičská auta, veterány, velocipedy, budou moci se 
projet po parku v historickém kočáře nebo se vyfotit v dobovém 
oblečení. Osobně se velmi těším na světově uznávaného umělce 
Alexe Dowise a jeho malování světlem, který vystoupí na závěr. 
Zakončíme takto netradičně, místo ohňostroje, který jsme si každý 
z nás měli možnost při nějaké příležitosti zažít, vidět. Podrobný pro-
gram celé akce lze najít na našem webu www.vyroci-republiky.cz 
v sekci program. 
Bylo by také dobré, aby lidé přišli oblečeni v dobovém, jistě se tak 

budou skvěle cítit, a přispějí tak k celkové atmosféře. Není to ale 
podmínka. Účinkující včetně obsluhy ve stáncích budou mít také na 
sobě dobové oblečení. Návštěvníci se budou moci nechat dobově 
nalíčit a učesat, nechat si upravit účes stylovými ozdobami a potom 
se nechat ve fotokoutku vyfotit. Podle mě ale nejvíc atmosféru první 
republiky navodí vystoupení Melody Makers a Bratislava Hot Sere-
naders. Všechny srdečně zvu. Karin Pelikánová

Ondřej Havelka: Ve srovnání s první republikou 
dnes více chybí lidem obecná slušnost

jaký program swingový big band Melody 
Makers pro prvorepublikový večer připravil?
Bude to takzvaná bitva dvou orchestrů, 
která byla tradiční kratochvílí amerických 
tančíren ve třicátých letech. V našem 
případě půjde samozřejmě o souboj 
přátelský v duchu oslav vzniku českoslo-
venského státu. Moji Melody Makers se 
tedy utkají o přízeň publika s Bratislava Hot 

Serenaders, našimi kamarády ze Slovenska. Diváci se mohou 
těšit na swingovou smršť kapely Melody Makers a hot-dance 

music v podání bratislavských kolegů. Posluchači i tanečníci se 
rozhodně mají na co těšit.

Co na době první republiky nejvíc oceňujete, co by mělo být pod-
le vás inspirací pro dnešní dny?
Naše první republika nebyla samozřejmě ve všem ideální, ale 
v jedné věci za ní silně – a zdá se, že čím dál víc – pokulháváme. 
A to byl etický kodex, který byl v lidech díky Masarykovu vlivu 
silně zakořeněn.  Z něj vyplývá obecná slušnost, jež se dnes 
nápadně vytrácí. V tomto smyslu bychom si měli z prvních dva-
ceti let našeho společného státu brát příklad.  (kap)

Sté výročí republiky oslavíme v kraji 
stylově a ojediněle, říká jana Marshall, organizátorka 
Pravého prvorepublikového večera na zámku v Šilheřovicích
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Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve spolupráci 
s polským partnerem GAPP (Górnośląska Agencja Promocji 
Przedsiębiorczości) pořádalo 29. května 2018 v Bohumíně 
v  rámci projektu ODRA Ok diskusní platformu ODERSKÉ 
FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE, která se věnovala pro-
dloužení Oderské vodní cesty z Polska na území Moravsko-
slezského kraje. Ministerstvo dopravy ČR na konferenci také 
představilo studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-
Odra-Labe, jehož součástí je i splavnění Odry do Ostravy. 
jak vyplývá z informací ředitele strategie ministerstva dopravy 
Luďka Sosny vybudování vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe by 
mělo přijít na 610 miliard korun. Projekt počítá s propojením tří 
řek s cílem umožnit plavbu nákladních lodí z Dunaje do Severního 
a Baltského moře. Cena zahrnuje vybudování všech tří větví včetně 
napojení na území Slovenska a Polska. Základní varianta kanálu je 
nyní koncipována jako jednokomorová, ale na některých místech 
jsou v návrhu dvoukomorová řešení, protože by jedna plavební 
komora nemusela stačit. Studie ministerstva dopravy prověřovala 
celkem 48 úseků a 16 variantních tras. Investičně nejnáročnější je 
labská větev. Varianta splavnění Odry jenom do Ostravy by podle 
studie přišla na 42,9 miliardy korun. U Odry se řeší například místo 
přechodu do Polska. „Navrhli jsme takzvanou levostrannou vari-
antu, která umožňuje kratší obejití oderských meandrů. Čekáme 
na reakci polské strany, zda to pro ně bude přijatelné,“ uvedl 
Luděk Sosna. Složitým místem v Moravskoslezském kraji je také 
obchvat Chráněné krajinné oblasti Poodří. „Snažíme se hledat při-
jatelné řešení, protože se nemůžeme této oblasti úplně vyhnout,“ 
řekl Luděk Sosna. Nyní pokračuje revize studie a zapracovávání 
připomínek ze strany členů monitorovacího výboru. Vláda by 
mohla studii dostat na stůl ještě letos.
O přínosu splavnění Odry do Ostravy hovoří projekt ODRA Ok, 
jehož výsledky na konferenci představil tým odborníků z polské 
i české strany. Projekt ODRA Ok je spolufinancován z Fondu 
mikroprojektů Euroregionu Silesia jako součást programu INtER-
REG V-A Česká republika – Polsko. „V rámci projektu jsme zpra-
covali rozvojovou studii využití splavněné Odry z polského města 
Kędzierzyn-Koźle přes Ostravu až do Mošnova pro zvýšení přístup-
nosti i atraktivity přeshraničního regionu a rozvoje podnikatelského 
prostředí,“ řekl projektový manažer Sdružení Pavel Santarius.  Ze 
studie například vyplývá, že splavnění Odry podpoří turistický 
a rekreační ruch, rozvoj malých a středních firem a mohlo by při-
nést až 632 nových pracovních míst na obou stranách hranice, 
především v ubytovacích, stravovacích či dopravních službách. 
Výnosy z cestovního ruchu by mohly ročně představovat až 16 
milionů eur. Studie rovněž počítá s vybudováním nové cyklistické 
stezky podél řeky Odry, plánované jsou také nové přístavy a pře-
kladiště, na české straně například v Ostravě a u mošnovského 
letiště. Splavněná Odra bude podle studie plnit také důležitou 
funkci vodohospodářskou, energetickou či dopravní.
O hospodářském významu splavnění Odry se hovoří již desítky 
let. také představitelé regionů na obou stranách hranice se sho-
dují, že by výstavba zmíněného úseku vodní cesty z města kęd-
zierzyn-koźle do Ostravy přinesla jejich hospodářské oživení. 
„Vodní cesta doplňuje stávající silniční a železniční spojení na ose 

sever-jih a rozšiřuje přístup 
firem z Moravskoslezského 
kraje k polské ekonomice. Pro 
obce jejich strategická poloha 
podél této osy vytváří dosud 
nedosažitelný a dnes pod-
hodnocený rozvojový poten-
ciál,“ uvedl starosta města 
kuźnia Raciborska Paweł 
Macha. Splavnění Odry na 
hraniční části řeky má podle 
něj rovněž význam vodohos-
podářský, vytváří možnosti 
ochrany před suchem nebo 
povodněmi. 
Polská vláda má zpracovány 
plány rozvoje vnitrozem-
ských vodních cest s výhle-
dem do roku 2030, jejichž 
součástí je také model 
modernizace Oderské vodní 
cesty ze Štětína do kęd-
zierzyna-koźle na meziná-
rodní třídu. „V březnu tohoto 
roku ministerstvo námořní 
a vnitrozemské plavby zadalo 
Analýzu vnitrozemské vodní 
dopravy vyplývající z moder-
nizace Oderské vodní cesty 
a vodní cesty Dolní Visly. 
Analýza, která by měla být 
hotova koncem roku, by měla 
odpovědět na otázky, jak 
rozvoj vnitrozemské vodní 
dopravy ovlivní další odvětví 
hospodářství a dopravy a jak 
se budou rozvíjet regiony 
v souvislosti se vznikem nových terminálů a logistických cen-
ter na základě modelu kombinované dopravy,“ řekla Gabriela 
tomik, poradkyně polského ministra námořního hospodářství 
a vnitrozemské plavby. 
Podle prezidenta Sdružení Pavla Bartoše představuje splavnění 
Odry do Ostravy – Mošnova obrovskou příležitost pro region. 
„Vybudování úseku Kędzierzyn-Koźle – Ostrava – Mošnov bude 
mít velký přínos pro Moravskoslezský kraj i Českou republiku 
a může být zásadní pro konkurenceschopnost,“ zdůraznil pre-
zident Sdružení Pavel Bartoš. Stejně hovoří také jiří Aster, pre-
zident česko-německo-polské Unie komor Labe/Odra (kEO).  
„Vítáme současné úsilí polské vlády o grandiózní výstavbu 
polských vodních cest a v současnosti zadávaná studie prove-
ditelnosti obnovy Odry jako splavné řeky v případě pozitivního 
výsledku plně opodstatňuje plánování a budoucí výstavbu spo-
jení Ostravska s touto budoucí moderní dopravní tepnou v koor-
dinaci s polskou vládou,“ řekl prezident kEO jiří Aster.
Akce se konala pod záštitou zodpovědných ministrů Česka 
i Polska.  Karin Pelikánová

Na konferenci Oderské fórum v Bohumíně 
byl představen projekt ODRA OK

www.openstreetmap.cz



8

R e g i o n á l n í  p o d n i k a t e l s k ý  z p R a v o d a j

První zářijové úterý schválila vláda ČR souhrnný akční plán 
Strategie restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého 
a karlovarského kraje na léta 2018-2019. Začala ho projedná-
vat už na konci června, přes prázdninové měsíce pak byly sta-
noveny priority ze stran jednotlivých krajů. Strategie umožňuje 
identifikovat potřeby dotčených krajů a zajistit potřebné zdroje. 
Během sedmi měsíců implementace prvního akčního plánu 
bylo spuštěno pět opatření v celkovém objemu zhruba šest 
miliard korun. Aktualizace plánu navrhuje sedmadvacet 
nových opatření, která budou realizována v letech 2018 až 
2030 a vyjdou přibližně na dvacet miliard korun. jde například 
o podporu místních podnikatelských aktivit, turistického ruchu, 
regeneraci brownfieldů a podobně.
V programu RE:StARt, který se snaží pomoci nejvíce 
postiženým krajům republiky, byly prozatím zahájeny akce za 
více než jedenáct miliard korun. Moravskoslezský, Ústecký 
a karlovarský kraj tak mohou získat dotace například na rege-
neraci a podnikatelské využití brownfieldů, na vysokoškolské 
vzdělávání či na revitalizaci krušných hor. Zhruba pět miliard 
korun bylo zatím uvolněno i na rozvoj dopravní infrastruktury. 
„Výzvy jsou určeny pro všechny tři kraje. jaké bude konečné 
rozdělení peněz mezi jednotlivé kraje, záleží hlavně na aktivitě 
subjektů v jednotlivých regionech. Na program RE:StARt se 
počítá s celkovou částkou dvaašedesát miliard korun, která by 
měla být vyčerpána postupně do roku 2030,“ říká ministryně 
pro místní rozvoj klára Dostálová.
Souhrnný akční plán nově určuje prioritní opatření z pohledu 
krajů. Projekty, které budou tato opatření v roce 2019 naplňo-
vat a jsou součástí dat sebraných pro potřeby tvorby národního 
investičního plánu, dosahují celkové výše téměř deseti miliard 
korun. Pokrývají zejména opatření zaměřená na oblast vzdělá-
vání, zdravotnictví a dopravní infrastruktury.
Z nových opatření, která zahrnují prioritní projekty Moravsko-
slezského kraje s vazbou na národní investiční plán, stojí za 
zmínku například příprava programu zaměřeného na regene-
race specifických brownfieldů ve městech a obcích směřují-
cích k jejich dalšímu efektivnímu využití. Moravskoslezský kraj 
má zájem na regeneraci bývalých skladů civilní obrany ve Fren-
štátě pod Radhoštěm nebo areálu bývalé Vagonky v karviné. 
V rámci opatření Bezpečný kraj je prioritou výstavba hasičské 
zbrojnice v Opavě-kylešovicích. k dalším prioritním projektům 
patří turistické využití těžebního prostoru Beskydy (lanovka 
na Pustevny), výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny 
v Ostravě, modernizace školního statku v Opavě či výstavba 
dílen ve střední odborné škole ve Frýdku-Místku.
V plánu je také obnova rozvoje materiálně-technické základny 
ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje nebo 
komplexní obnova sídlišť s ohledem na růst sociálně vylouče-
ných lokalit ve velkých sídlištních aglomeracích. Opatření ke 
zlepšení kvality ovzduší zahrnuje dotační program na výměnu 
starých nevyhovujících kotlů v domácnostech za nové a nízko-
emisní zdroje tepla. 
Regionálně specifické opatření „Chytřejší Moravskoslezský 
kraj – ICt infrastruktura pro 21. století obsahuje mimo jiné vybu-
dování vysokorychlostní datové sítě kraje propojující všechny 
příspěvkové organizace, obchodní organizace spravované kra-
jem, obce nebo složky Integrovaného záchranného systému.
Bude posílena role strukturálně postižených krajů prostřed-

nictvím regionálních 
stálých konferencí pro 
konzultace s partnery 
a příjemci přímo v regi-
onech. Noví pracovníci 
by tak mimo jiné. pod-
porovali přípravu kon-
krétních strategických 
projektů naplňujících 
schválená opatření 
souhrnného akčního 
plánu, jejichž gesto-
rem je kraj, poskytovali 
dostatečnou metodic-
kou podporu městům, 
obcím a případně dal-
ším subjektům.
Na podzim se města 
a obce dočkají nového 
programu z minis-
terstva pro místní rozvoj na řešení brownfieldů s nepodnika-
telským využitím, pokračovat bude také program Demolice. 
Ministerstvo průmyslu plánuje vypsání výzev pro podnikatele 
na podporu technologií a podnikatelských nemovitostí. Zhruba 
osm set milionů korun postupně rozdělí technologická agen-
tura ČR mezi výzkumné organizace a podnikatelské subjekty. 
Velmi intenzivně se také pracuje na programu Resocializace 
území po těžbě. Strategické projekty realizované v rámci 
RE:StARtU se stanou součástí připravovaného národního 
investičního plánu.
Proces restrukturalizace je dlouhodobý. Současně s přípravou 
RE:StARtU před schválením prvního AP se podařilo připravit 
program Revitalizace krušných hor a také program Demolice 
budov v sociálně vyloučených lokalitách. V prvně jmenovaném 
byla na projekty v Ústeckém a karlovarském kraji přidělena 
dotace v souhrnné výši zhruba 135 milionů korun v letech 2017 
a 2018, a z Programu rozvoje a venkova dále asi 59,9 milionů 
korun. V druhém dotačním programu se podařilo v letech 2016 
až 2018 realizovat na území Ústeckého kraje projekty za zhruba 
83 milionů korun, na území Moravskoslezského kraje za asi 34 
milionů korun a na území karlovarského kraje za zhruba 13 
milionů korun. V Moravskoslezském kraji města a obce nejvíce 
využily dotační titul z ministerstva pro místní rozvoj na demolice 
budov v sociálně vyloučených lokalitách.
„Vláda potvrdila, že jí záleží na tom, aby pokračoval proces 
přeměny strukturálně postižených krajů a za to jsem moc rád. 
RE:START ještě do 
konce letošního roku 
rozdělí na konkrétní 
projekty tři miliardy 
korun,“ uvedl vládní 
zmocněnec jiří 
Cienciala s tím, že 
další výzvy jsou prů-
běžně vyhlašovány.
Michael Kutty s využitím 
podkladů Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR

Program RE:START schválen, ještě 
více se do něj zapojí samotné kraje 

klára Dostálová

jiří Cienciala
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Krajská exportní konference se koná 
v září v Ostravě
Zejména na malé a střední podniky je zaměřená krajská 
exportní konference, kterou v ostravském hotelu Imperial 25. 
září 2018 pořádá Hospodářská komora České republiky spolu 
s Ministerstvem zahraničí ČR. 
konference je součástí již třetího ročníku úspěšného projektu 
krajských exportních konferencí. V programu vystoupí k téma-
tům předexportního rozhodování a podmínek pro export promi-
nentní řečníci – zástupci Hospodářské komory České republiky, 
Ministerstva zahraničních věcí ČR, Československé obchodní 

banky, České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací 
společnosti.
Účastníci konference budou mít v rámci programu akce jedi-
nečnou možnost pokládat otázky jednotlivým panelistům po 
celou dobu konference, a to nejen přímo, ale také anonymně 
elektronicky. každá krajská exportní konference tak bude 
zcela unikátní a na místě dotvářená samotnými účastníky. 
Během konference bude také představen ČSOB trade Club 
– nová internetová platforma pro české exportéry. Účastníci 
konference si budou moci tuto novou službu také na místě 
vyzkoušet.  (ih)

Infobod má za sebou první aktivity
kontaktní centrum česko-slovenské hospodářské spolupráce, 
které v prostorách krajské hospodářské komory Moravsko-
slezského kraje nabízí podnikatelům poradenství na pod-
poru podnikání se slovenskými obchodními partnery, pořádá 
v posledním říjnovém týdnu konferenci na podporu rozvoje 
česko-slovenských ekonomických vztahů.
kontaktní centrum, tzv. Infobod, poskytuje podnikatelům infor-
mace a poradenství, pomáhá se zprostředkováním obchodních 
kontaktů, poptávek a nabídek podnikatelů, se zakládáním firem 
a jejich poboček, organizuje odborné semináře, workshopy, 
konference a veletrhy.
jde o aktivitu z projektu Interreg, financovaného z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, kdy tento projekt má za cíl podpo-
rovat přeshraniční spolupráci a vytvoření komunikační sítě pro 
podnikatele těchto regionů.

V rámci aktivit projektu se v červnu letošního roku uskutečnilo 
Česko-slovenské ekonomické a podnikatelské fórum v Žilině. 
Cílem fóra bylo prezentovat české a slovenské společnosti za 
účasti nejvyšších politických představitelů SR a ČR a podpořit 
rozvoj vzájemných obchodních vztahů ve vybraných průmyslo-
vých odvětvích – strojírenství a kovoprůmyslu, dopravě, ener-
getice, elektrotechnickém průmyslu, ekologii.
Součástí podnikatelského fóra byla také téměř stovka vzájem-
ných (B2B) jednání českých a slovenských firem. Za ČR se 
dvoustranných jednání zúčastnilo 18 firem.
(ih)

Podnikatelská mise srbské delegace 
do ČR pomůže firmám s navázáním 
nových zahraničních kontaktů
jednou z příležitostí k navázání spolupráce s novým zahra-
ničním partnerem, které nabízí krajská hospodářská komora 
Moravskoslezského kraje (kHk MSk) nejen svým členům, ale 
všem podnikatelům, je i účast na zahraniční podnikatelské 
misi zástupců srbské podnikatelské sféry v Moravskoslezském 
kraji. tato akce navazuje na úspěšnou únorovou návštěvu 
české delegace v srbském městě Novi Sad, kde se po přijetí 
v sídle zemské vlády uskutečnila v budově Obchodní a prů-
myslové komory Vojvodina dvoustranná jednání představitelů 
českých a srbských firem působících v oblasti kovoprůmyslu, 
strojírenství i dalších odvětví. 
kHk MSk pořádá misi ve spolupráci s Business Incubatorem 
Novi Sad a kromě zástupců srbských i českých podniků se jí 
zúčastní také reprezentanti Hospodářské a průmyslové komory 
Vojvodina, Vojvodina Metal Clusteru i dalších oborových svazů 
a institucí. 
Mise bude probíhat ve dnech 16. až 18. října 2018 v Ostravě 
a podnikatelé z oblasti kovoobrábění, strojírenství, lehkého 
průmyslu, It, ale i dalších odvětví z obou zemí se stále ještě 

mohou přihlásit k bezplatné 
účasti. 
V rámci bohatého programu 
budou mít účastníci mimo 
jiné příležitost navázat nové 
obchodní kontakty nejen 
na předem dohodnutých 
dvoustranných jednáních, 
ale i během neformálního 
networkingu.  Před bilaterál-
ními schůzkami budou před-
staveny také krátké profily 
všech zúčastněných firem. 
Informace o akci jsou pra-
videlně aktualizovány na 
webových stránkách www.
khkmsk.cz, případné dotazy zodpovědí Hana Simonová a jan 
Skipala na een@khkmsk.cz, 597 479 326.
(ih)

Akce navazuje na únorovou Podnika-
telskou misi zástupců českých firem 
do Srbska.
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Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (MSPakt) měl v plánu 
zaměřit svou pozornost mimo jiné na další vzdělávání, kariérové 
poradenství. Podnikli jste tedy na tomto poli již nějaké konkrétní 
kroky? 
Ano, posunuli jsme se od plánů k realizaci. V současné době 
máme schválené čtyři projekty a jsou ještě další projekty, na 
kterých spolupracujeme jako partneři. V oblasti kariérového 
poradenství budeme pomáhat mladým lidem do pětadvaceti 
let a dále lidem, kteří mají nad padesát a potřebují změnit 
práci. Vedle těchto projektů začneme letos na podzim orga-
nizovat také odbornou platformu, která se bude týkat karié-
rového profesního poradenství pro lidi, kteří chtějí změnit 
zaměstnání. Zároveň jsme se propojili s ministerstvy, která 
se podílejí na činnosti na podporu kariérového poradenství 
v celoživotní perspektivě. Domluvili jsme se, že propojíme 
naše aktivity a provážeme v této věci úsilí státu a Morav-
skoslezského kraje. Na podzim uspořádáme společnou 
konferenci či výjezdní zasedání v Moravskoslezském kraji, 
čímž spolupráci symbolicky odstartujeme. Některá opatření 
nemůžeme dělat jen z úrovně kraje, ale v mnoha ohledech 
potřebujeme zapojení státu a změnu celé legislativy. MSPakt 
se tedy bude zaměřovat jak na klientskou práci – spolupráci 
s mladými lidmi, s lidmi nad padesát let –, tak na koncepční 
činnost na platformě zaměřené na kariérové poradenství pro 
lidi v celoživotní perspektivě.  

Zmínil jste se o několika projektech. Čeho se týkají, co by mělo 
být jejich cílem či výstupem?
jeden z našich projektů v oblasti kariérového poradenství se 
jmenuje Volba kariéry a navazuje na běžící projekt Start pro-
fesní kariéry. Druhý projekt má název kariéra po padesátce. 
Výstupem projektů mají být na jedné straně lidé umístění na 
trhu práce a na straně druhé metodika, jak radit těm, kteří 
chtějí změnit zaměstnání. V době, kdy je tolik příležitostí pra-
covat, se zdá, že je to činnost, která má nízkou hodnotu. Ne-
jde však o to, aby si lidé našli práci, ale aby se naučili si práci 
vybírat. Měli by vědět, podle jakých kritérií hledat, jak získat 
kvalitní práci, která bude dobře placená, zajímavá, flexibilní 
a udržitelná. Neměli by hledat prekarizovanou práci, která 
je bude udržovat v chudobě. Pakt se chce v tomto projektu 
věnovat především lidem se středoškolským vzděláním, kteří 
ze středních škol nebo učilišť míří do praxe. jim chceme 
pomáhat, aby si kvalifikovaněji vybírali práci.
V dalším projektu spolupracujeme s výchovnými poradci na 
středních školách. Výchovní poradci dnes mají na mnoho pro-
blémů velmi málo času. Zabývají se především výchovnými 
problémy a na kariérové poradenství jim nezbývá mnoho 
času. Chceme jim proto dodat materiály a podklady a nabíd-
nou naše vlastní služby, aby žákům a studentům mohli kva-
litně poradit a aby pro svou práci měli lepší podmínky.

Připravujete ještě další projekty v jiných oblastech, kterými se 
zabýváte? 
Zabýváme se dlouhodobou nezaměstnaností. Máme schvá-
lený projekt tranzitní místa v sociálních podnicích v Morav-
skoslezském kraji, který bude ověřovat nový způsob, jak 
dlouhodobě nezaměstnané, o kterých se často až hanlivě 
říká, že jsou nezaměstnatelní, dostat zpátky na trh práce. 

Budeme testovat nový způsob umístění klientů do sociálních 
podniků a po období adaptace jejích uplatnění na volném 
trhu. Chtěli bychom, až to v projektu otestujeme a až bude 
přijat zákon o sociálním podnikání, aby v zákoně o zaměst-
nanosti byla ta možnost, že sociální podnik dostane dotaci 
a kompletně připraví člověka, kterého pak umístí na volný trh 
práce. Inspirovali jsme se v zahraničí. Chceme nejen říct, že 
to v zahraničí funguje, ale z hlediska finančního, organizač-
ního i z hlediska dopadu změřili, ukázali a dostali do souvis-
lého materiálu, že to takto jde i u nás. Materiál odevzdáme 
státu, který s tím počítá. A doufáme, že podle toho změní 
legislativu.

Obávám se ale, že ani sociální podnik toho příliš mnoho nezmě-
ní, pokud lidem chybí základní pracovní návyky, chuť a vůle 
pracovat….
Běžně se říká, že je to morální problém, že nikdo některé lidi 
nedonutí pracovat, pokud se nezmění zákony. Situace je mno-
hem složitější. jiná je situace mužů a jiná žen. Velkou kom-
plikací je, že tady existuje nelegální trh práce. A zvláště lidé, 
kteří mají dluhy a exekuce, tak pracují na nelegálním trhu. 
U těch rozhodně neplatí, že nemají pracovní návyky. Lidé pra-
cují na nelegálním trhu, zaměstnavatelé za ně neodvádí zdra-
votní a sociální pojištění. Změnit se musí chování nejen těchto 
lidí, ale také zaměstnavatelů a státu. 
Dalším problémem je možnost dostat se z exekucí. V tomto 
směru je u nás velmi špatná legislativa. Ale i tady je na stole 
změna insolvenčního zákona, která má pomoci. Pomůže rov-
něž poradenství, když se člověk i firma dozví, že předlužený 
člověk nepřijde o všechny peníze, že čím více si vydělá, tím 
více sice odevzdá, ale tím více mu také zůstane. jeho moti-
vace pracovat na legálním trhu bude potom mnohem větší. 
jsme jedním ze tří krajů, kde lidé mají největší dluhy.  Dokonce 
v okrese Ostrava-město je nejvíc lidí v republice, kteří mají 
exekuční výměr. MSPakt spolupracuje s organizacemi, které 
připravily projekty zaměřené právě na tuto problematiku. 
Oblastmi, kterými se zabýváme, je však mnohem více. 
Karin Pelikánová

tajemník MSPaktu Martin Navrátil: Budeme lidem 
pomáhat, aby se naučili si práci vybírat
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Na výstavišti Černá 
louka v Ostravě se 
v pátek 30. listopadu 
a v sobotu 1. prosince 
uskuteční 26. ročník 
výstavy Středoškolák, 
vysokoškolák. tato pře-
hlídka středních škol 
a oborů vzdělávání má 
pomoci absolventům 
základních a středních 
škol při rozhodování 
o jejich dalším studiu 
a volbě povolání.
Výstava nejen představí 
nové trendy v oblasti 
školství a trhu práce, 
ale zaměstnavatelům 

také dává šanci přilákat své potenciální zaměstnance.
„Návštěvníci zde mají příležitost osobně se setkat se zástupci 
škol nejen z Moravskoslezského kraje a okolí, ale z celé České 
republiky. Ti jsou připraveni zodpovědět nejrůznější dotazy 
týkající se výukových oborů, dopravy, ubytování, studijních 
pobytů a dalších možností uplatnění na trhu práce,” popisuje 
Denisa ježková z výstaviště Černá louka.
Svůj stánek na výstavě bude mít i krajská hospodářská komora 
Moravskoslezského kraje, která současně v rámci této akce 
organizuje i soutěž t-PROFI a páteční seminář pro podnikatele 
s názvem „HR v roce 2019: nepalte od boku, řešte nábor efek-
tivně online.” Přednášející na něm poradí, jak si udělat rychlou 
analýzu stavu HR a nastavit si strategii, jak připravit kariérní 
stránky vaší firmy nebo jak napsat pracovní inzerát, aby ho 
vůbec někdo četl.

Současně se na výstavišti Černá louka ve dnech 1. do 2. pro-
since 2018 se bude konat i výstava PRO jOB, která nabídne 
pracovní i studijní příležitosti po celé ČR. Zájemci o práci tak 
na jednom místě získají všechny potřebné informace přímo od 
zástupců firem. 
Výstava PRO jOB společně s výstavou Středoškolák, vysoko-
školák reaguje mimo jiné na nespokojenost firem s nekvalifiko-
vanými absolventy z odborných SŠ, kterým často chybí praxe 
pro uplatnění v zaměstnání. 
Mozaiku tematicky doplní odborná soutěž t-PROFI, jejímž 
cílem je podpořit vzdělávání pro praxi, povzbudit žáky v zájmu 
o technické obory, v manuální zručnosti, posílit jejich kreativitu 
a představit jim firmy v regionu jako potenciální zaměstnava-
tele. Soutěž je určená žákům a studentům základních a střed-
ních škol, kteří za přítomnosti odborníků z místních firem 
v nominovaných týmech společně plní zadané úkoly s využitím 
polytechnické stavebnice. (il)

Členské firmy hospodářské komory 
mohou své zaměstnance školit zdarma
krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje v rámci 
projektu Vzdělávání firem nabízí kurzy pro zaměstnance člen-
ských firem. Projekt se přehoupl do druhého poločasu a od 
poloviny září 2018 je možné se zapojit do nově vypsaných vzdě-
lávacích kurzů. 
kurzy jsou zaměřené na získání dovedností manažerských, 
ekonomicko-právních, jazykových a It znalostí, technického 
a jiného odborného vzdělání. V bloku jazykového vzdělávání 
například komora nabízí kurzy ruštiny, němčiny a angličtiny 
v několika úrovních pokročilosti, It kurzy obsahují MS Word, 
Excel, Powerpoint, AutoCAD, PhotoShop nebo Windows Server 
2016, manažerské kurzy zase zaměstnance naučí jednat aser-
tivně, obchodním a prezentačním dovednostem, zvládat stres 
či konfliktní situace na pracovišti. Právní kurzy zahrnují témata 
nekalé soutěže, veřejných zakázek, novely zákoníku práce nebo 

uzavírání smluv, technické kurzy jsou zaměřené například na 
obsluhu pracovních plošin, na školení na profesní průkaz řidiče 
nebo obsluhu stavebních strojů.
Uvedené kurzy budou probíhat v Ostravě od poloviny září 2018 
do poloviny června 2019. Přihlášky a bližší informace poskytne 
Ing. Ladislav kozák, e-mail: l.kozak@khkmsk.cz, tel. 724 613 
106. kompletní seznam 120 nabízených kurzů naleznete zde:
https://www.khkmsk.cz/o-nas/sluzby/projekty/vzdelavani/
Dosud se do projektu Vzdělávání firem zapojilo 52 firem z celého 
kraje, proběhlo už 114 kurzů a proškoleno v nich bylo 813 osob. 
kurzy jsou pro účastníky bezplatné, sto procent nákladů je hra-
zeno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Pro 
zaměstnavatele se poskytnuté náklady započítávají do režimu 
„de minimis“.
(ih)

Jak vybrat správnou školu nebo nové 
zaměstnání? Poradí výstavy Středoškolák, 
vysokoškolák 2018 a také PRO JOB

Partneři:

30. 11. - 1 . 12. 2018 
patek 30. 11. od 9-18 hod., sobota 1. 12. od 9-14 hod.  

Vystaviste Cerna louka 
Ostrava

Soucasne probihaji:
PRO JOB vystava 

pracovnich prilezitosti,  
Vanocni esotericke trhy

Podpora: Partneři:Garant:Garant:Garant: Partneři:Garant:

/ostravske.vystavy

www.cerna-louka.cz

Mediální partneři:

Podpora:

VSTUP 
ZDARMA

Záštita:
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Okresní hospodářská komora (OHk) v karviné usilovala 
od konce roku 2017 o rozšíření své činnosti s cílem nabíd-
nout členům i široké veřejnosti službu, která není v lokalitě 
okresu karviná zajištěná, a přitom je potřebná jako servis 
pro podnikatele. OHk karviná proto požádala o udělení 
povolení k vydávání Osvědčení o původu zboží a AtA kar-
netů. „Toto úsilí bylo korunováno v červnu roku 2018 pode-
psáním smlouvy mezi HK ČR, KHK MSK a OHK Karviná. Od 
počátku druhého pololetí tak OHK Karviná rozšířila své port-
folio služeb o tuto činnost,“ uvádí ředitel Úřadu OHk karviná 
Zdeněk Starý.
Služba je určena nejen členům OHk karviná, ale i široké veřej-
nosti. Doposud ji bylo možné zajistit pouze na kHk MSk v Ostravě 

a v OHk v Opavě. 
V této souvislosti se 
OHk karviná stala 
od 1. června 2018 
plátcem DPH.
„Službu zajišťuje 
administrativní pra-
covnice Úřadu OHK 
Karviná a je možné 
se na telefonních 
číslech Úřadu OHK 
Karviná objednat 
i následně osobně 
vyřídit Osvědčení 
a ATA Karnety bez 
zbytečných prodlev 
a čekání,“ doplňuje 
ředitel. (zs)

Komora spustila pilotní projekt na podporu 
polytechnického vzdělávání školáků
krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (kHk 
MSk) spustila v září letošního roku pilotní projekt na podporu 
polytechnického vzdělávání.
Do projektu, který je založen na spolupráci základní a střední 
školy, se hned v počáteční fázi zapojila havířovská Střední 
škola technických oborů. „Žáci základní školy budou jednou 
za dva týdny navštěvovat dílny odborného učiliště a dvě hodiny 
zde budou společně s žáky učiliště pracovat pod vedením mis-
trů odborné výchovy,“ popisuje místopředseda představenstva 
kHk MSk René kolek a poznamenává, že tento projekt není 
hrazen z žádných dotací a pro žáky základní školy je nutné zajis-
tit základní ochranné pomůcky i nezbytný materiál pro vlastní 
výuku. jedná se především o prvky hutního materiálu, dřevěné 
hranoly, desky, vruty a další spojovací materiál. V současné 

době kHk MSk oslovuje regionální firmy s žádostí o podporu 
tohoto pilotního projektu. V případě kladných ohlasů ze strany 
rodičů i žáků základních škol se očekává rozšíření projektu do 
dalších škol a podpora nejen ze strany místních podnikatelů.  
Projekt se snaží reagovat na dlouhodobý nedostatek kvalifi-
kovaných pracovníků a řemeslníků, proto kHk MSk aktivně 
podporuje technické vzdělávání již na základních školách. 
„Efekt se neprojeví okamžitě, ale věříme, že si žáci časem cestu 
k řemeslu zase najdou. Nutná je také podpora rodičů, proto 
se zástupci Komory na třídních schůzkách zapojují do debat 
s rodiči a vysvětlují přínos technického vzdělávání pro zdejší trh 
práce. Náš region vždy byl a bude průmyslový, proto se moti-
vaci a přípravě žáků na potřebné profese velmi intenzívně věnu-
jeme,“ dodává René kolek. (ih)

OHK Karviná 
rozšířila služby

Byznys klub pro začínající podnikatele 
pomůže s rozjezdem vlastního podnikání
Přemýšlíte, že začnete sami podnikat? Zajděte si na Byznys 
klub pro začínající podnikatele, který pravidelně zdarma pořádá 
Úřad práce ve Frýdku-Místku nejen pro klienty registrované na 
úřadě práce. Na tomto semináři se zájemci o zahájení vlast-
ního podnikání dozvědí od přednášejících z různých institucí 
informace užitečné pro založení vlastní živnosti, nastartování 
podnikání i další rozvoj podnikatelských aktivit.
Absolvování semináře je navíc jednou z podmínek, které 
umožní získání finančního příspěvku pro začínající podnikatele 
přímo od úřadu práce.
krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (kHk 
MSk) se jako oficiální zástupce podnikatelské veřejnosti v kraji 
na této akci dlouhodobě podílí. Zástupci komory na Byznys 
klubu seznamují účastníky s fungováním a aktivitami Hospo-
dářské komory i službami, které podnikatelům kHk MSk nabízí 
jak v rámci svých běžných služeb, tak coby partner mezinárodní 

sítě na podporu podnikání ENtERPRISE EUROPE NEtWORk. 
„Účastníci se živě zajímají o možnosti pomoci se vstupem na 
zahraniční trhy i při dalším rozšiřování podnikatelských aktivit. 
Získají také užitečné kontakty a odkazy na instituce i zdroje 
informací, které jim mohou v podnikání výrazně pomoci. Zají-
mají se také o možnosti finanční i nefinanční podpory pro začí-
nající podnikatele. Informujeme je o akcích, kterých se mohou 
bezplatně zúčastnit, jako jsou semináře, zahraniční podnikatel-
ské mise, dvoustranná jednání českých a zahraničních firem, 
konference školení a jiné,“ vyjmenovává Hana Simonová z kHk 
MSk a doplňuje, že po přednášce jsou prezentující všem pří-
tomným k dispozici pro konzultace jednotlivých problémů. 
„Díky informacím a kontaktům získanými na Byznys klubu a bez-
platné účasti na podnikatelské misi či dvoustranných jednáních 
již někteří začínající podnikatelé navázali úspěšnou spolupráci 
se zahraničními partnery,“ dodává Simonová. (ih)
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Firma jede v Průmyslu 4.0 naplno,
říká vedoucí odboru průmyslového inženýrství 
společnosti Continental Lukáš Mildorf 
Zefektivnit výrobu i držet krok s konkurencí je hlavní motivací pro 
zavádění novinek z Průmyslu 4.0. jaké nové technologie a meto-
dy firma zavedla v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí? 
Čtvrtá průmyslová revoluce je již tři roky nedílnou součástí 
strategie rozvoje frenštátského Continentalu. Inovativní tech-
nologie a metody řízení výrobního závodu efektivně využívající 
prostředky digitalizace a autonomizace se staly běžnou sou-
částí návrhu a obsluhy automatizovaných výrobních linek. Být 
i nadále konkurenceschopní na poli dodavatelů automobilového 
průmyslu je velmi náročné. tlak na zvyšování efektivity a dostup-
nosti výrobních prostředků v součinnosti se zachováním vysoké 
kvality výrobků a snižováním zmetkovitosti je enormní. Proto je 
Průmysl 4.0 vnímán jako prostředek, který výše uvedené cíle 
pomůže dosáhnout. Strategii také odpovídá nová organizace 
odboru průmyslového inženýrství, kde bylo nově vytvořeno spe-
cifické oddělení mající na starosti vývoj a výrobu kobotických 
aplikací pro nové i stávající/optimalizované výrobní zařízení. 
Další specialisté se soustřeďují na design a koncept využití AGV 
(Autonomous Guided Vehicle) pro potřeby efektivnější interní 
logistiky, kdy cílem projektu je plně automatizované a auto-
nomní přímé zásobování výrobních linek vstupním materiálem 
ze skladu. Doposud se ve výrobních halách pohybují dva vozíky, 
pro příští rok je v plánu flotilu rozšířit na celkem devět AGV. 

jaké další novinky z oblasti digitalizace a automatizace využíváte? 
Pro zvýšení efektivity obsluhy a preventivní a reaktivní údržby 
rozvíjíme koncept on-line údržby pomocí smart devices (chyt-
rých hodinek a tabletů). technici dostávají jednoznačné hlášení, 
který stroj a z jakého důvodu nevyrábí. Mají také možnost si 
pomocí DMX kódu umístěného na zařízení načíst a zobrazit pra-
covní návody pro provádění pravidelné údržby. V případě plně 
automatizovaných linek dostávají operátoři s předstihem hlášení 
o potřebě doplnění konkrétního materiálu do zásobníků. 
Sběr a vyhodnocování výrobních dat obstarává MES (Manu-
facturing Executive System) systémy. jsou schopny zajistit kom-
pletní dohledatelnost jednotlivého výrobku a sdělit, za jakých 
podmínek a s jakými parametry byl vyroben. Vizualizaci a vyhod-
nocování sbíraných výrobních dat zajišťují prostředky BI (Busi-
ness Intelligence).
kobot neboli kolaborativní robot je koncepčně shodný se stan-
dardním průmyslovým šestiosým robotem. Mezi oběma typy ale 
existují zásadní rozdíly. kobot vyvine pouze redukovanou rych-
lost požadovanou normami ČSN EN ISO 10218 pro spolupracu-
jící pracoviště, kdy může docházet - a také dochází - k překrytí 

pracovních zón mezi kobotem a člo-
věkem/operátorem. Dalším rozdílem 
je limitovaná hmotnost přenášených 
břemen, kdy u dnes nejrozšířeněj-
šího typu kobota Universal Robots 
můžeme počítat s nosností maxi-
málně 10 kilogramů. V neposlední 
řadě je zde významný cenový rozdíl, 
který ale odpovídá snížené opakovatelné přesnosti kobota oproti 
industriálnímu robotu. řádově u kobotických aplikací počítáme 
s přesností maximálně do 0,1 milimetru. Doposud jsme od roku 
2016 implementovali celkem 30 kobotů. Do konce letošního 
roku by se měl jejich počet přiblížit šedesáti aplikacím. 

Podle jakých kritérií nové technologie do jednotlivých výrobních 
procesů zavádíte? 
jednoznačným kritériem pro nasazování výše uvedených tech-
nologií je jejich návratnost. Investované prostředky se musí vrátit 
do 18 měsíců. jelikož se jedná o komplexní a nákladné investice, 
je nezbytné mít již při zadávání projektu zpracovánu nejen kalku-
laci návratnosti, ale také vyhodnoceny technické možnosti navr-
hovaného pracoviště. Proto při návrhu nového pracoviště nebo 
při implementaci kobota do stávající linky provádíme procesní 
simulaci připravovaného pracoviště zejména s důrazem na roz-
měry, respektive maximální dosah ramene kobota, přísun mate-
riálu k pracovišti a hodnotíme dosažení plánovaného času cyklu. 
Simulace je prováděna SW technomatics, který disponuje nej-
širší dnes dostupnou knihovnou robotů a kobotů.  

kdo navrhuje robotická pracoviště a další nové technologie ve 
výrobě? 
Velkou výhodou frenštátského závodu je vlastní tool shop, oddě-
lení vývoje a výroby jednoúčelových zařízení. Pětadvacet zkuše-
ných techniků provádí nejenom konstrukční návrh, ale zajišťuje 
také výrobu potřebných dílů na CNC strojích, návrh elektrického 
zapojení a elektroniky, programování PLC, finální montáž a uve-
dení do sériového provozu. Využíváme nyní také celkem pět 3D 
tiskáren pro výrobu specifických dílů. tool shop je schopen 
pokrýt výrobu zhruba pětačtyřiceti procent z celkového počtu 
ročně poptávaných nových a optimalizovaných výrobních zaří-
zení. tato možnost přináší obrovskou výhodu v zúročení našich 
znalostí nabytých při designu strojů. Soustřeďujeme se zde 
na vývoj prototypových zařízení a v případě jejich duplikování 
poptáváme opakovanou výrobu u externích dodavatelů. kom-
pletní know-how zůstává v závodě a nejsme proto závislí na 
okamžité dostupnosti externích dodavatelů například při řešení 
nenadálých poruch.
Součástí tool shopu je také nově vybudovaný „Cobot lab“, to 
je tréninkové centrum pro testování možností nasazení kobotů 
a simulace připravovaných aplikací. Simulaci reálného výrob-
ního prostředí napomáhá virtuální realita. 
Nejdůležitějším faktorem pro rozvoj Průmyslu 4.0 je maximální 
podpora vedení společnosti. Vize a mise top managementu 
v čele s novým ředitelem závodu panem knutem Staadem dává 
těmto inovacím jednoznačnou prioritu. 
Marcela Smékalová
Karin Pelikánová

Continental má více než 200 tisíc zaměstnanců

Continental vyvíjí pokrokové technologie a nabízí služby pro 

udržitelnou a provázanou mobilitu lidí a jejich majetků. techno-

logická společnost založená roku 1871 nabízí bezpečná, účinná, 

inteligentní a cenově dostupná řešení pro vozidla, stroje, dopravu 

a přepravu. V roce 2017 dosáhla společnost Continental obratu 

44 miliard eur a v současné době zaměstnává více než 238 tisíc 

pracovníků v 61 zemích.
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Noví členové Komory se představují

A Alternativ zajistí zboží i náhradní plnění
Novou členskou firmou krajské hospodářské komory MSk je 
i chráněná dílna A Alternativ z Valašského Meziříčí.
Firma pracuje pro český trh a nabízí velké množství tuzemských 
i zahraničních výrobků v oblasti papírnictví, kancelářských 
potřeb, náplní do tiskáren, drogerie a úklidových prostředků, ale 
například i cvičební podložky, pomocí kterých se při cvičení lépe 
odstraňují blokády páteře a regenerují meziobratlové ploténky. 
Společnost poskytuje i poradenství s úklidovými a hygienickými 
plány. Nabízí také služby v oblastech outsourcingu ručních prací. 
Při odběru jejich výrobků a služeb poskytne náhradní plnění.
„Společnost A Alternativ založil můj otec v roce 2003, tehdy 
o třech zaměstnancích a na ploše patnácti čtverečních metrů 
začaly první ruční práce. V současnosti jsme rodinným podni-

kem, zabýváme se zpracováním a kontrolou plastů, pryží, pěn 
a lepidel. Před pěti lety jsme založili divizi velkoobchodu zamě-
řenou na drogerii, kancelář a balení. V současnosti jsme střední 
podnik zaměstnávající třicet čtyři lidí. Se statusem chráněné 
dílny plníme více než 83procentní podíl zaměstnanosti osob 
postižených a fyzicky znevýhodněných,“ popisuje Ondřej janča. 
(ih)

Společnost CROMODORA WHEELS s.r.o. je dceřiná společ-
nost italské firmy Cromodora Wheels S.p.A. se sídlem v Ghedi 
(Brescia). Česká pobočka založená v září 2006, byla postavena 
na „zelené louce“ v průmyslové zóně Ostrava-Mošnov s přízni-
vou logistickou polohou v blízkosti letiště a dálnice.
Výrobní technologie se zaměřuje na litá kola pro osobní automo-
bily s vysokým podílem robotizace. „To napomáhá k neustálému 
zlepšování kvality výroby, jakož i konečného produktu a zároveň 
ke snižování nákladů firmy. Strategií společnosti je maximální 
uspokojení potřeb zákazníka se zaměřením na vysokou flexibilitu 
a jakost dodávaných výrobků,“ říká generální ředitel Rene Hils-
cher a dodává, že mezi hlavními odběrateli jsou prestižní automo-
bilky BMW, VW, Škoda Auto, jaguar-Land Rover, Fiat či Daimler. 
Firma disponuje výrobní technologií slévárny, obrobny 
a lakovny. 
Zatímco v prvním roce výroby (2008) bylo vyrobeno 200 tisíc 
kol s přibližně stovkou zaměstnanců, v letošním roce společ-
nost se přibližně čtyřmi sty šedesáti zaměstnanci plánuje vyro-
bit dva miliony litých kol z lehkých slitin a do konce roku 2018 
by měla dosáhnout roční kapacity 2,4 milionu kol s přibližně 

pěti sty zaměstnanci. 
„Naším hlavním kapitá-
lem jsou zaměstnanci. 
S našimi lidmi pracu-
jeme tak, abychom 
v maximální možné 
míře naplnili jejich oče-
kávání i cíle společ-
nosti, s využitím všech 
druhů motivačních 
nástrojů, včetně neustá-
lého školení v souladu 
s požadavky zákazníků. 
Ve firmě najdou uplat-
nění kromě klasických administrativních pozic zejména tech-
nické profese, mezi které patří nástrojaři, zámečníci, elektrikáři, 
seřizovači CNC, programátoři PLC, CAD inženýři, lakýrníci, 
slévači, operátoři CNC, brusiči a další profese,“ říká generální 
ředitel Rene Hilscher.
(ih)

CROMODORA WHEELS 
se zaměřuje na litá kola 

Společnost 111 FAJANA CZ. 
je výrobcem spodního prádla

Na dobře padnoucí spodní prádlo se zaměřuje společnost 
111 FAjANA CZ. s.r.o. ze Štramberku, výrobce spodního 
prádla, plavek a ostatního kusového textilu, který šijí z nej-
různějších úpletů pod značkou APOLI. V poslední době se 
orientují také na šití výrobků na zakázku pro známé české 
a německé firmy formou práce ve mzdě. „Zákazníci si dodají 
všechny potřebné materiály a vzorky a my jim pak ušijeme 
celou sérii. Jedná se o větší počty kusů,“ vysvětluje majitel 
firmy Antonín Brettšnajdr.
(ih)

V provozovně ve Štramberku pracuje 12 zaměstnanců.
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Sdružení je jedním z koordinátorů 
mezinárodního dopravního projektu 
TRANS TRITIA
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje je partnerem mezinárodního doprav-
ního projektu tRANS tRItIA, který má 
pomoci dostat nákladní dopravu ze sil-
nic na železnice a vodní cesty, a týká se 
území čtyř příhraničních krajů Česka, Pol-
ska a Slovenska. Projekt, jehož příprava 
a schvalovací proces probíhaly v letech 
2016 a 2017, odstartoval loni v září a 20. 
dubna letošního roku se zpracovatelé 
projektu setkali se zainteresovanými sub-
jekty v Ostravě, aby získali zpětnou vazbu 
k možnostem využití vodních cest pro 
nákladní dopravu. 
„Cílem projektu je zlepšit informovanost, plánování a koordi-
naci mezi regionálními orgány, správci dopravních sítí a účast-
níky nákladní dopravy. Projekt je zaměřen na přeshraniční, 
nadnárodní i meziregionální spolupráci,“ uvedl Pavel Santa-
rius, projektový manažer Sdružení s tím, že snahou je přede-
vším pomoci naplnit strategii EU o dopravě, kdy třicet procent 
současné nákladní dopravy by se mělo v roce 2030 přesu-
nout ze silnic na železnici nebo vodní cestu. 
Odborníci z Dopravního projektování v Ostravě, slovenského 
Výzkumného ústavu dopravního v Žilině, Žilinské univerzity 
v Žilině, polské Hornoslezské agentury pro podnikání a rozvoj 
a Sdružení, což jsou instituce, které se do projektu zapojily, 
budou tvořit strategii multimodální dopravy a dopravní model 
zabývající se přeshraniční nákladní dopravou. V nich budou 
například stanoveny trasy a objemy klasických i nadrozměr-
ných nákladů v současnosti a možná řešení v budoucnu, 
dále uvedeny technické podmínky pro zachování kontinuity 

dopravy přes státní hranice či vyhodno-
ceny úspory, které může přinést přesun 
nákladů na vodní cestu.  
Účastníci projektu proto v Ostravě dis-
kutovali zejména o využití prodloužení 
splavnosti řeky Odry z polského města 
kędzierzyn-koźle až na území České 
republiky a na slovenské straně o výstavbě 
Vážské vodní cesty do Žiliny.  
Výstavba zmíněných úseků vodních cest 
by měla být dalším impulsem pro hospo-
dářský rozvoj regionů na styku tří států. 
Shodli se na tom i přítomní účastníci, 
například Gabriela tomik z polského 

ministerstva námořního hospodářství a vnitrozemské plavby, 
Petr Forman, poradce českého prezidenta Miloše Zemana, 
Andrej Dávid ze žilinské univerzity, dále také zástupci doprav-
ních firem z Česka či Polska – společností NOSREtI, AWt - , 
rovněž Rady kapitánů či ESA Poland, nebo představitelé stá-
vající říčních přístavů na Odře ve Slezském vojvodství i Opol-
ském vojvodství v Polsku, kteří hovořili o nutnosti vodní cesty 
pro přepravu zboží a nákladů zejména z průmyslových cen-
ter na území Evropského seskupení pro územní spolupráci 
tRItIA. 
Dopravní projekt tRANS tRItIA, který poběží až do druhé 
poloviny roku 2020, je spolufinancován Evropskou unií, 
programem Interreg Central Europe. Projekt se v dalších 
etapách bude také zabývat možnostmi přesunu nákladní 
dopravy ze silnic na železnice a propojením logistických 
center.
(kap)

SPORTUJETE?
Pořádáte tenisové turnaje?
Chcete se pobavit?
Víceúčelová sportovní hala v Rožnově pod Radhoštěm 
- Synot Tip Hall  - byla postavena v roce 2009. Prostory 
jsou využívány pro sport, ale také pro koncerty, výstavy, 
semináře, kongresy a další kulturní a společenské akce. 

Nabízíme možnost pořádání tenisových turnajů ve 
fantastickém prostředí nádherné haly. Máme vlastní 
tenisový mládežnický klub, pořádáme tenisové kempy 
a věnujeme se převážně dětem a mládeži. 

Přijeďte se svými dětmi k nám!

Ing. Josef Kramoliš
e-mail: josef@jokratour.cz
tel.: +420 603 281 142 www.tenis-hala.cz, www.jokratour.cz, www.tkradegast.cz
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Milovníci lázeňství jistě ocení koupele v  horkém čer-
ném pivu s  aplikací masky z  pivovarských kvasnic na 
pleť a bezpočtem dalších lázeňských procedur.
Milujete čokoládu? Pak určitě musíte ochutnat pro-
dukty naší řemeslné čokoládovny a pralinkárny.
Máte menší děti? Pak vám vřele doporučujeme navští-
vit naše dětské centrum. Je největší v Beskydech a navíc 
můžete společně relaxovat ve 20 tunách himálajské soli 
v solné jeskyni.

Rádi mlsáte? Pak musíte ochutnat naše dorty, které 
vyrábíme pod patronátem Ivety Fabešové, naší cukrář-
ské celebrity.
Chcete ochutnat moderní gastronomii oceněnou Zdeň-
kem Pohlreichem? Ten nám dal tři hvězdy při natáčení 
„Ano, šéfe!“. Naše restaurace Albert Málek se dokonce 
dostala do TOP 20 nejlepších restaurací v Česku.
A milovníkům klasiky nabízíme krásné prostory 
s  měděnou varnou, kde si můžete dát naše pivečko 
a pečené koleno na pivu.
 Dej Bůh štěstí!

Příběh Rožnovského pivovaru se začíná psát v  době 
Přemysla Otakara II., tehdy v  Rožnově vzniká strážní 
hrad. Z jeho zdiva pak roku 1712 Karel Starší ze Žero-
tína nechává vystavět pivovar. Věky ubíhaly a pivovar se 
střídal v  rukou hrabat Kinských, Fürstenbergů, rytíře 
Gutmanna, Poppera až skončil u  barona Rothschilda. 
Roku 1908 zakoupila z  věna pivovar Anna Kammel, 
hraběnka z  Hardeggeru, aby potěšila svého muže, 
sládka a nájemce jejího pivovaru v Želetavě  – Alberta 
Málka. A  tehdy se začíná psát nová stoletá historie 
pivovaru. Rok 1948 znamenal katastrofu, veškerá tech-

nologie byla odvezena do Přerovského pivovaru a pivo-
var chátral, v pivovaru se čistila travní semena, stáčely 
limonády a ve sklepích se skladovaly zelenina a ovoce.
Roku 1993 byl majetek vrácen do rukou původních 
majitelů. Díky grantům EU se pivovar obnovil v  roce 
2009. Dnes vaříme ve dvou varnách více než třináct 
druhů piva. Naši sládci za ta léta vyhráli bezpočet 
soutěží, v  letech 2016 a 2017 byl nás pivovar vyhlášen 
nejúspěšnějším pivovarem v Česku a v roce 2018 jsme 
získali na prestižní mezinárodní pivní soutěži v Maďar-
sku ocenění „Champion střední Evropy“.

Návštěva pivovaru může 
být zážitek pro každého 


