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VÝZKUM A VÝVOJ
Podpora a rozvoj výzkumných 

  a  vývojových aktivit.

INOVACE
Rozvoj inovačního potenciálu členů 

klastru.

KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ
Profesní vzdělávání zaměstnanců 

členů klastru.

PRODUKTIVITA
Zvyšování produktivity členů klastru.

KONKURENCESCHOPNOST
Zvyšovat konkurenceschopnost členů 

klastru.

DOTACE 

Příprava a realizace společných projek-
tů financovaných z Evropských struktu-

rálních a investičních fondů.

INVESTICE
Budování kvalitní vědecké 
a  výzkumné infrastruktury. 

ROZVOJ KRAJE
Propagace a rozvoj 

 Moravskoslezského kraje.

HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ KLASTRU

ROLE A AKTIVITY KLASTRU:

SVÝM ČLENŮM NABÍZÍME:

- Možnost snížení nákladů využitím sdílených služeb klastru.

- Spolupráce členských subjektů nad rámec běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů.

- Zpracování odborných studií a posudků.

- Příprava projektů na podporu podnikání a inovací výrobků a služeb.

- Poradenství v oblasti dotací, investic a zavádění inovací.

-  Přístup ke specializovaným vstupům, výzkumné a inovační infrastruktuře.

- Zvyšování konkurenceschopnosti členských subjektů.

- Podpora a rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců členů klastru.

- Zapojení kvalifikovaných pracovníků do vědecko-výzkumných a dalších aktivit klastru.

- Propagace klastru a jeho členů – propagace na webových stránkách, propagace prostřednictvím katalogu členů 
a informační brožury, registrace na veřejných portálech, publikační činnost v odborných časopisech, účast na ve-
letrzích, konferencích apod.

- Public relations a marketing.

Národní stavební klastr vznikl jako spolek dne 7. července 
2017. Zakládajícími členy byly tři společnosti působící v oblasti 
architektury a stavebnictví. Účelem založení bylo sdružovat 
vzájemně provázané firmy, vzdělávací a výzkumné instituce 
a neziskové organizace působící v oblasti stavebnictví a pří-
buzných oborech, dále vytvořit vhodné prostředí pro vzájem-
nou spolupráci s cílem strategického a dynamického rozvoje 
udržitelného a přírodního stavitelství. 

Národní stavební klastr je seskupení malých a středních 
 podniků, vzdělávacích a výzkumných institucí se zaměřením 
na oblast stavebnictví, architektury a urbanismu. 

- dotační poradenství a podpora při zavádění inovací v rámci 
Centra podpory a rozvoje podnikání, 

- zpracování odborných studií, posudků a projektových 
 dokumentací,

- realizace společných výzkumných a vývojových aktivit v rám-
ci Centra architektury a stavitelství,

- možnosti zapojení kvalifikovaných pracovníků do VaV aktivit,

- společné nákupy členů klastru (chytré nakupování) a regis-
trace na veřejných portálech,

- vzdělávací kurzy a osvětové aktivity,

- semináře, konference, workshopy,

- networking a marketing,

- profesionální 3D služby - zaměřování staveb, vizualizace, 3D 
tisk zmenšených modelů staveb,

- stavebně technické průzkumy.

NÁRODNÍ STAVEBNÍ KLASTR CO PŘINÁŠÍ ČLENSTVÍ V NÁRODNÍM STAVEBNÍM KLASTRU?

SCHÉMA KLASTRU



PŘEHLED ČLENŮ KLASTRU A SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ
Firmy 
Agel projekt, s.r.o.
ArchiBIM studio s.r.o.
CADservis, s.r.o. 
CIUR a.s.
European Welding Institute s.r.o.
Jiří Brus – BVD
Ing. Marcela Černíková, Ph.D.
Lukáš Miketa
Ing. Pavel Oravec, Ph.D., Ing. Paed. IGIP
Ing. Jan Orlík
Potůček projekt s.r.o.
PRO-DO projektová a dotační kancelář, s.r.o.
RN studio EU, s.r.o.
Ing. arch. Josef Řezníček
TZB-ENERGIE CZ s.r.o.
Ing. arch. Lucie Videcká

Klastry
Bezpečnostně technologický klastr, z.s.
Národní strojírenský klastr, z.s.

Střední školy
Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace 
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace 

Vysoké školy
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Fakulta bezpečnostního inženýrství)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě (Fakulta hornicko-geologická)

Poradenství a inovace
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.



76

KONTAKTUJTE NÁS:KONTAKTUJTE NÁS:

ČLENČLEN

ArchiBIM studio s.r.o.
Technologická 373/4, 

Ostrava-Pustkovec 708 00
Fridrich@ArchiBIM.cz

+420 737 923 016
www.archibim.cz

ARCHIBIM STUDIO S.R.O.
Společnost ArchiBIM studio s.r.o. vznikla v roce 2016 a od svého 
založení klientům nabízí komplexní služby v činnostech architek-
tonických, inženýrských a souvisejícím technickém poradenství 
– od zpracování prvotní studie, přes projektovou dokumentaci 
až po realizaci stavby. Společnost se zaměřuje na urbanismus, 
 veřejná prostranství, stavby obytné, veřejné, administrativní, 
dopravní, řešení interiérů i komplexní rekonstrukce. V roce 2019 
firma rozšířila svou činnost o zaměřování staveb prostřednictvím 
3D skeneru, profesionální 3D vizualizaci brownfields, velkých 
územních celků a staveb a 3D tisk zmenšených modelů sta-
veb. Mezi programové vybavení firmy patří grafický software 
 ArchiCAD, grafický renderovací software Lumion, Scia edice 
Koncept PRO, IDEA StatiCa Steel. Firma se pravidelně účastní 
architektonických soutěží a každoročně umožňuje studentům 
vysokých škol absolvovat ve firmě odbornou stáž, jejíž odborné 
zaměření je architektura a stavitelství. Mezi dlouhodobé zákaz-
níky firmy patří Letiště Ostrava, a.s.; VŠB-TUO; státní podnik 
DIAMO a další.  

Agel projekt, s.r.o. 
Osadní 869/32, 

Praha-Holešovice 170 00 
agel@agelprojekt.cz
+420 775 634 238

www.agelprojekt.cz

Společnost Agel projekt byla založena v roce 2010 a hlav-
ním předmětem podnikání firmy jsou statické návrhy a výpo-
čty  novostaveb – administrativních, bytových, průmyslových 
a  volnočasových. Firma navrhuje a posuzuje nosné konstrukce 
tak, aby odpovídaly platné legislativně a splňovaly požadavky 
na bezpečnost, hospodárnost a funkčnost. Společnost se dále 
zabývá projekty rekonstrukcí, autorskými dozory a také řeší 
související projektovou dokumentaci (výkresy tvaru a výztuže 
železobetonových konstrukcí, výkresy ocelových, dřevěných 
a  zděných konstrukcí). Mezi programové vybavení firmy patří 
Scia Engineer, Nexis a CADKON.

AGEL PROJEKT, S.R.O.

- zpracování statické části dokumentace pro územní rozhodnutí 
a stavební povolení, 

- prováděcí projekty – statické výpočty a prováděcí výkresy 
 železobetonových monolitických konstrukcí a konstrukcí zdě-
ných, prováděcí výkresy a výkresy výztuže, výkresy skladby prefa-
brikovaných a prefamonolitických konstrukcí, výkresy konstrukcí 
ocelových a dřevěných,

- projekty založení objektů (plošné, hlubinné),

- projekty rekonstrukcí,

- statické části projektů rodinných domů,

- autorský dozor na stavbě,

- statické posudky a oponentury.

- komplexní služby v činnostech architektonických, inženýr-
ských a souvisejícím technickém poradenství,

- zaměřování staveb prostřednictvím 3D skeneru,

- letecké snímkování a fotografování – Certifikovaný pilot Úřadu 
pro civilní letectví,

- 3D vizualizace,

- 3D tisk zmenšených stavebních modelů.

FIRMA NABÍZÍ: FIRMA NABÍZÍ:
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CADservis, s.r.o. 
Technologická 373/4, 

Ostrava–Pustkovec 708 00
info@cadservis.com 

+420 731 074 650
www.cadservis.com

Specialisté na CAD/CAM řešení v rozumném poměru cena 
a výkon. Finálním produktem firmy jsou kompletně fungují-
cí technologie pro počítačem podporované navrhování a    vý-
robu, tedy nejen CAD software, ale také počítače, peri- 
ferie,  zaškolení uživatelů, vývoj speciálních aplikací a pomoc 
při zavádění a provozu těchto řešení. Od roku 2013 je firma 
 výhradním zástupcem společností ZWSOFT v České a Slovenské 
republice.

CADSERVIS, S.R.O.

Bezpečnostně technologický 
klastr, z.s.

Pikartská 1337/7, 716 00 
Ostrava - Radvanice

info@btklastr.cz  
+420 734 232 532

www.btklastr.cz

Bezpečnostně technologický klastr vznikl v roce 2010 za úče-
lem zvyšování bezpečnosti, konkurenceschopnosti a podpory 
vědy, výzkumu a inovací. Klastr aktuálně sdružuje 27 členů z řad 
firem, výzkumných organizací, VŠ, SŠ a neziskových subjektů. 
Zaměřuje se na aktivity v oblasti VaVaI, posilování vazeb mezi 
členy a propojování akademického a VaV prostředí s aplikační 
sférou, marketing a propagaci. Rovněž podporuje aktivity vedoucí 
k efektivnímu vzdělávání a rozvoji zaměstnanců členských firem. 
Své aktivity soustřeďuje do těchto oblastí: safety, security, eko-
logie, VaV a vzdělávání. Klastr se věnuje také osvětě v oblastech 
bezpečnosti směrem k veřejnosti a dětem a pořádá propagačně 
informační akci o bezpečnosti s názvem Festival bezpečnosti.

BEZPEČNOSTNĚ TECHNOLO-
GICKÝ KLASTR, Z.S.

- poradenství a služby odborníků Centra expertů ve všech ob-
lastech bezpečnosti (odborná vyjádření, posudky, návrhy a do-
poručení),

- služby v rámci Centra informační podpory (znalostní báze po-
třebná pro rozvoj kvalifikovaných činností klastru, vedení klastru 
a jeho členů, společné VaV projekty),

- měření imisních koncentrací s následným rozborem a vyhodno-
cením autorizovanou osobou prostřednictvím mobilního měřicího 
vozu (měření znečištění ovzduší),

- služby kanceláře projektové podpory (dotační poradenství, 
zpracování a administrace projektů),

- vzdělávací aktivity v oblastech bezpečnosti a ekologie (konfe-
rence, semináře, workshopy),

- profesní vzdělávání zaměstnanců členských firem.

SPOLEK NABÍZÍ:

- školení CAD/CAM,

- 3D skenování,

- 3D tisk,

- 3D vizualizaci,

- informační systémy a CRM,

- nabídka produktů: ZWCAD | ZW3D | CADBRO, ArCADia BIM.

 

FIRMA NABÍZÍ:
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Jiří Brus – BVD 
Petřvald 438, 

Petřvald 742 60 
bvdbrus@bvd-ndt.cz

+420 737 283 965
www.bvd-ndt.cz

Firma byla založena v roce 1992 a ve svých počátcích byla 
hlavním předmětem podnikání nedestruktivní defektoskopie 
(NDT) ve spojitosti s protikorozní ochranou. Společně s narůs-
tajícími požadavky odběratelů docházelo k rozšiřování činností 
do dalších oblastí využití nedestruktivních metod. V roce 1994 
firma zahájila zkoušení vývalků železničních obručí, postupně 
byla činnost rozšířena až do podoby klasického nedestruktiv-
ního zkušebnictví výrobků v těžkém strojírenství. V roce 2000 
podnik přistoupil k akreditaci systému zkušebny podle normy  
ČSN EN ISO 17025 a stal se tak první soukromou firmou, která 
získala akreditaci jako zkušební laboratoř. 

V současné době se firma zaměřuje na celou škálu služeb v ob-
lasti nedestruktivního zkoušení materiálů. Tyto služby zahrnují 
jak provádění zkoušek, tak i poskytování konzultací v oblasti 
nedestruktivního zkoušení.

JIŘÍ BRUS – BVD

CIUR a.s. 
Pražská 1012/65,

Brandýs nad Labem 250 01
info@ciur.cz

+420 326 901 411
www.ciur.cz

www.climatizer.cz

Od svého založení v roce 1991 patří česká rodinná firma CIUR 
mezi lídry v oblasti výroby celulózových vláken na bázi recyklo-
vaného papíru. Jedná se o ekologické výrobky. Od Climatizeru 
Plus, který je považován za základ výroby, se firma dopracovala 
k ostatním produktům na bázi rozvlákňování papírové hmoty. Ce-
lulózová vlákna mohou nahradit toxická vlákna azbestová, čehož 
využil automobilový průmysl. Celulózová vlákna zvyšují kvalitu 
silničních asfaltových směsí. Nástřiky na bázi celulózy zlepšují 
akustiku v prostoru. Z recyklovaných papírových směsí lze vyrobit 
ekologické stelivo pro domácí mazlíčky nebo substráty pro zdravé 
výživné klíčky rostlin. Směs s celulózovým vláknem slouží pro 
zatravňování břehů rychlostních silnic a dálnic.  CIUR dokáže na-
hradit v náročných filmových scénách světoznámých filmů i sníh.

CIUR A.S.

FIRMA NABÍZÍ:

FIRMA NABÍZÍ:
LOGO C+
- Zdravou foukanou izolaci Climatizer Plus.  
- Jedinou, která obdržela titul „Ekologicky šetrný výrobek“. 
- Díky unikátním vlastnostem brání letnímu přehřívání a zároveň 
v zimě akumuluje teplo. 
- Aplikace Climatizeru Plus je snadná a rychlá. Jde o „izolaci na klíč“.
- Climatizer Plus je tepelnou izolací s garancí 20 let. 
- www.climatizer.cz
 
Vzduchotěsný systém PRO CLIMA
- Inteligentní systém parobrzdných, difuzních a pojistných fólií, doplněný 
různými napojovacími prvky ve formě pásek, tmelů, penetrací a manžet.
- Jde o kvalitní těsnicí systém pro vyhovující blower-door test. 
- www.pro-clima.cz
 
Akustické systémy WOLF
- Ultratenké akustické desky WOLF od firmy CIUR jsou ideálním 
pro odbourání obtěžujícího hluku.
- Poradí si s kročejovým hlukem alias kročejovou neprůzvučností 
tak i se vzduchovou neprůzvučností. 
- www.akustickaizolace.cz

- ultrazvukové zkoušení – založeno na fyzikálním jevu, který po-
pisuje šíření ultrazvukových vln v materiálech,

- rentgenové zkoušení – založeno na průchodu rentgenového 
nebo gama záření materiálem,

- magnetické zkoušení – zakládá se na fyzikálním jevu, který 
popisuje chování magnetických siločar na povrchu materiálů,

- kapilární zkoušení – staví na fyzikálním jevu, který popisuje cho-
vání kapalin na povrchu materiálů a nazývá se kapilární elevace,

- vizuální zkoušení – zakládá se na vizuálním hodnocení zkou-
šeného výrobku,

- zkoušení netěsnosti – založeno na využití detekční kapaliny 
a podtlaku,  

-  zkoušení vířivými proudy – založeno na jevech elektromagne-
tické indukce.
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European Welding Institute s.r.o. 
Pikartská 1337/7, 

Ostrava-Radvanice 716 00 
info@ewieu.eu

+420 604 797 173
www.ewieu.eu

Společnost European Welding Institute zahájila činnost v roce 
2018 se zaměřením na oblast svařování, strojního průmyslu, ener-
getiky, jaderné energetiky, plynárenství a vodárenství a dalších 
odvětví průmyslu a stavebnictví. Služby, které firma nabízí jsou 
certifikovány nebo akreditovány pod systémy ČIA (Český institut 
pro akreditaci), Technické inspekce České republiky, Obvodního 
Báňského úřadu, EWF (European Welding Federation), CWS ANB 
– Sdružení právnických osob „Česká svářečská společnost“.

EUROPEAN WELDING INSTITUTE 
S.R.O.

Ing. Marcela Černíková, Ph.D.
Matěje Kopeckého 512/6, 

Ostrava-Poruba 708 00
cernikovamarcela@email.cz

+420 739 624 851

Ing. Marcela Černíková, Ph.D. získala doktorský titul na Vysoké 
škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě, kde v součas-
nosti působí jako akademický pracovník. Vyučuje předměty 
„Prostředí staveb“ a „Akustika a osvětlení“ a aktivně se věnuje 
vědecko-výzkumné činnosti. V rámci dalších činností se věnuje 
oboru TZB – řeší hospodaření s nejrůznějšími formami energie. 
V rámci svých činností se zabývá také dotačním programem 
Nová zelená úsporám, kde zajištuje celý administrativní proces 
včetně podání žádosti. 

ING. MARCELA ČERNÍKOVÁ, PH.D.

FIRMA NABÍZÍ:ČLEN NABÍZÍ:
komplexní služby v následujících oblastech:

- kvalifikace a certifikace ve svařování,

- zajišťování DT a NDT kontrol svárových spojů,

- plynové, tlakové, elektrické a zdvihací zařízení,

- realizace staveb a technické dozory na stavbách,

- certifikace společností,

- odborná a přednášková činnost.

- průkazy energetické náročnosti budov,

- konzultační a poradenská činnost v oboru TZB.
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Národní strojírenský klastr z.s. 
Kotkova 384/4, 

Ostrava-Vítkovice 703 00
klastr@nskova.cz

595 957 008
www.nskova.cz  

Národní strojírenský klastr vznikl v roce 2014 za účelem sdružení 
institucí a organizací působících ve strojírenských a souvise-
jících oborech. Klastr propojuje velké firmy s dodavateli, dále 
s obslužnými a logistickými firmami a s odbornými institucemi 
zaměřenými na vědu, výzkum, marketing, rozvoj lidských zdrojů 
a terciální vzdělání. Posláním klastru je zvyšovat konkurence-
schopnost členů klastru. Národní strojírenský klastr pravidelně 
pořádá odborné semináře, workshopy, konference a další vzdě-
lávací akce, které jsou určeny pro členy klastru, ale též širokou 
veřejnost. V roce 2020 Národní strojírenský klastr sdružuje okolo 
padesáti členů.

NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ 
KLASTR Z.S.

Lukáš Miketa
Na Hájku 112, 

Háj ve Slezsku-Smolkov 747 92 
lukasmiketa@seznam.cz

+420 776 585 569

LUKÁŠ MIKETA

Předmětem podnikání Lukáše Mikety je projekční činnost v oblas-
ti pozemního stavitelství. Živnostník Lukáš Miketa řeší projekty 
od samotné studie až po dokumentaci pro stavební povolení či 
provádění stavby. Živnostník se konkrétně zaměřuje na zpraco-
vání dokumentace pro novostavby, rekonstrukce, stavební úpravy 
včetně návrhu nových dispozičních změn. Pro klienty zajišťuje 
také inženýrskou činnost spojenou s vyřízením potřebných sta-
novisek a podkladů pro samotné stavební řízení. Dále se zabývá 
zpracováním dokumentací za účelem snížení energetické nároč-
nosti stávajících obytných budov v rámci dotačního programu 
Nová zelená úsporám, kde zajišťuje též podání žádosti a veškerou 
související administrativní činnost.

- Realizace odborných seminářů a konferencí s mezinárodní 
účastí týkající se aktuálních trendů ve strojírenství,

- další profesní vzdělávání zaměstnanců členů klastru,

- realizace výzkumných a vývojových činností a transfer jejich 
poznatků mezi členy klastru i nečleny,

- poradenství v oblasti získávání dotací ze strukturálních fondů,

- propagace klastru a jeho členů na webových stránkách, vele-
trzích, seminářích apod.

ČLEN NABÍZÍ: ČLEN NABÍZÍ:

- průkazy energetické náročnosti budov,

- zpracování dokumentace pro dotační program Nová zelená 
úsporám,

- návrhy včetně vypracování technických výkresů ocelových 
konstrukcí.
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KONTAKTUJTE NÁS:KONTAKTUJTE NÁS:

ČLENČLEN

Ing. Jan Orlík
Řadová 307/46, 

Ostrava – Výškovice 700 30 
JJdesign@post.cz
+420 731 572 078

Ing. Jan Orlík se zabývá zpracováním projektových dokumen-
tací, energetických posudků a auditů pro technologické a prů-
myslové firmy, obce a města, zpracováním průkazů energetické 
náročnosti budov, poradenskou a konzultační činností.

ING. JAN ORLÍK

Ing. Pavel Oravec, Ph.D., Ing. Paed. IGIP
Skupova 1

Jeseník 790 01
oravecp@seznam.cz

+420 773 499 000
www.atopcz.eu

www.kupmiauto.eu

Divize ATOP CZ – Atelier Oravec se zabývá zpracováním zna-
leckých posudků, navrhováním a prováděním staveb, správou 
a údržbou nemovitých věcí, dozory investora a organizací výběro-
vých řízení. Organizaci činností provádí osobně Ing. Pavel Oravec, 
Ph.D., Ing. Paed. IGIP, který je znalcem jmenovaným ministrem 
spravedlnosti v oboru stavebnictví a v oboru projektování a au-
torizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.

Divizi KupMiAuto založil Pavel Oravec v roce 2000 a pomáhá 
s vyhledáváním ojetých vozů na míru a jejich prověřováním. 
Vozidla na dané požadavky jsou hledána ve všech dostupných 
databázích. Lustrují se nabídky autobazarů i soukromých majite-
lů. Standardní součástí selekce trhu je provedení pečlivé kontroly 
identifikátorů vozů a vzájemné porovnání souladu zjištěných úda-
jů. Nejdůležitější částí je odborná prohlídka na místě a zkušební 
jízda. Výstupem je hodnocení stavu vozu. V případě asistence 
při koupi je samozřejmostí vyjednání co nejlepších podmínek 
a vyřízení veškerých potřebných formalit.

ING. PAVEL ORAVEC, PH.D., 
ING. PAED. IGIP

ČLEN NABÍZÍ:

Projektování technického zařízení budov (TZB):

- vytápění – zdroje tepla, otopné systémy,

- obnovitelné zdroje a solární systémy,

- rozvody vody a vodovodní přípojky,

- plynové instalace a plynové přípojky,

- kanalizace a kanalizační přípojky.

Energie:

- průkaz energetické náročnosti budov (PENB),

- energetický štítek obálky budovy,

- energetické audity,

- energetické posudky OPŽP Úspory energie,

- energetické posudky OP PIK Úspory energie,

- zajištění dotace Nová zelená úsporám,

- výpočet tepelné ztráty domu,

- kontroly kotlů a klimatizací dle zákona č. 406/2000 Sb,

- bezplatné poradenské a konzultační služby v rámci programu 
EFEKT (MPO).

ČLEN NABÍZÍ:

- zpracování znaleckých posudků pro fyzické a právnické osoby 
v souvislosti s jejich právním jednáním,

- zpracování znaleckých posudků pro advokáty, soudy, státní 
orgány,

- správu a údržbu nemovitých věcí,

- navrhování a provádění staveb,

- organizaci výběrových řízení,

- dozory investora,

- vyhledávání a prověřování provozovaných vozidel.
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ČLENČLEN

KONTAKTUJTE NÁS:
Potůček projekt s.r.o. 
Horymírova 2950/18, 

Ostrava–Zábřeh 700 30 
potucekv@gmail.com

+420 605 106 067
www.potucekprojekt.cz

Firma Potůček projekt s.r.o. vznikla v roce 2018. Jedná se o mla-
dou a dynamicky se rozvíjející společnost, která nabízí kompletní 
projekční služby v oblasti pozemních a dopravních staveb od 
prvotního návrhu až po vypracování jednotlivých částí projek-
tové dokumentace, zajištění stavebního povolení a dozoru na 
stavbě. Pracovníci firmy mají dlouholeté zkušenosti s přípravou 
staveb a vlastní projektovou činností – zpracování projektových 
dokumentací na novostavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy, 
rekonstrukce, revitalizace panelových domů a rekonstrukce bytů 
vč.  projektů interiéru. Posláním pracovního týmu firmy je vytvořit 
funkční stavbu, která svým řešením uspokojí požadavky investora 
a stane se přirozenou součástí svého okolí. 

POTŮČEK PROJEKT S.R.O.

KONTAKTUJTE NÁS:
PRO-DO projektová a dotační 

kancelář, s.r.o. 
Technologická 373/4, 

Ostrava–Pustkovec 708 00
info@foukamedomy.cz, 
petr.vasek@pro-do.eu

+420 728 164 374
www.pro-do.eu 

www.foukamedomy.cz

Společnost PRO-DO projektová a dotační kancelář, s.r.o. zahá-
jila činnost v roce 2014 a v rámci předmětu podnikání se za-
měřuje na projektovou činnost ve stavebně inženýrské oblasti 
spojenou s poradenskou a konzultační činností v oblasti dota-
cí, včetně zpracování odborných studií a posudků. Společnost 
pro své klienty zajišťuje administrativní proces podání žádosti 
o podporu, dále se podílí na realizaci projektů v rámci progra-
mů: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost, Integrovaný regionální 
operační program, Program přeshraniční spolupráce INTERREG  
V-A, Technologické agentury ČR, programy mezinárodní spoluprá-
ce, národní dotační tituly. Cílem firmy není klienta si „jen“ získat, ale 
udržet si ho. Zaměstnanci firmy klientovi naslouchají a na jeho 
přání kladou vysoký důraz.

PRO-DO PROJEKTOVÁ 
A DOTAČNÍ KANCELÁŘ, S.R.O

FIRMA NABÍZÍ: FIRMA NABÍZÍ:

- architektonické návrhy staveb,

- projekce a technické řešení dřevostaveb,

- technické návrhy v oblasti alternativního zakládání staveb,

- odborné poradenství v oblasti pasivních a nízkoenergetických budov,

- specializované činnosti při výstavbě dřevostaveb,

- provádění foukané izolace pro novostavby a dodatečné 
zateplení staveb,

- odborné a technické zkoušky (Blower-door test, termografie),

- vybrané laboratorní zkoušky a zkoušky In situ,

- vyhledání vhodných dotačních titulů, 

- příprava a zpracování projektových žádostí, 

- spolupráce na realizaci projektů financovaných z EU, 

- zajištění udržitelnosti projektů.

- navrhování a projektování pozemních a dopravních staveb,

- inženýrská a projekční činnost,

- příprava a vypracování technických návrhů,

- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované sta-
vební činnosti.
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KONTAKTUJTE NÁS:KONTAKTUJTE NÁS:

ČLENČLEN

Ing. arch. Josef Řezníček
Pionýrů 828/2, 

Ostrava – Poruba 708 00
josef.reznicek@centrum.cz

+420 704 182 685
www.owls-architects.cz

Živnostník Ing. arch. Josef Řezníček se v rámci svého předmětu 
podnikání věnuje investiční výstavbě, návrhům a koncepcím 
v souladu se získáním stavebního povolení. Živnostník se zamě-
řuje na návrhy nových rodinných domů, rekonstrukce stávajících 
rodinných domů, revitalizaci bytových domů, tvorbu interiérů 
investiční výstavby, dále na urbanistické studie, tvorbu a rekon-
strukce stávajících komerčních budov. Během své činnosti klade 
důraz na úzkou spolupráci s klienty, kterým pomáhá zhmotnit 
jejich představu o budoucím prostoru.

ING. ARCH. JOSEF ŘEZNÍČEK

RN STUDIO EU, s.r.o. 
Mácova 5/4,

Brno–Ivanovice 621 00 
paulik@rnstudio.eu
+420 725 401 370
www.rnservis.cz

Firma RN studio, EU s.r.o. se zabývá projektováním a interiérovým 
designem prodejních ploch. Okrajově se společnost  taktéž zabý-
vá projektováním a interiérovým designem kanceláří.  Designéři 
a projektanti firmy vycházejí z dlouholetých zkušeností a během 
návrhů kladou důraz na zákazníkovu osobitost a jeho individu-
ální potřeby a přání. Realizační tým firmy je tvořen skupinou 
odborníků, kteří jsou schopni zhotovit celý interiér na klíč. Pro 
své zákazníky vybírají pouze technologie od kvalitních a prově-
řených výrobců. Doplňkovými službami firmy je design stánků 
a výstavišť. 

Firma má zkušenosti s designem prodejních ploch: 
- řeznictví, pekařství, cukrárny, samoobsluhy, kavárny, fastfoody, 
restaurace, bary

RN STUDIO EU, S.R.O.

ČLEN NABÍZÍ:

Předprojektová příprava: 

- architektonické studie,

- koncepce včetně 3D vizualizace.

Projektová příprava:

- vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí,

- zajištění vydání stavebního povolení,

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby apod. 

Realizační fáze stavby:

- výkon autorského dozoru,

- výkon technického dozoru,

- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

- zabezpečení změn potřebných povolení,

- předání stavby,

- zajištění kolaudačního rozhodnutí.

FIRMA NABÍZÍ:

- projektování a interiérový design prodejen a kanceláří,

- zhotovení interiéru na klíč,

- kompletní servisní služby v oblasti retailového a gastronomic-
kého vybavení,

- design stánků a výstavišť.
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KONTAKTUJTE NÁS:KONTAKTUJTE NÁS:

ČLENČLEN

TZB-ENERGIE CZ s.r.o.
Kubánská 1510/2, 

Ostrava-Poruba 708 00
projekt@tzb-energie.cz

+420 731 323 005
www.tzb-energie.cz

Společnost TZB-energie CZ byla založena v roce 2017 a  zabývá 
se projektovou činností ve výstavbě v oblasti techniky prostře-
dí staveb a energetické náročnosti budov. Investorům nabízí 
kvalitní zpracování projektové dokumentace tak, aby se každý 
klient mohl těšit z nadstandartní profesionální služby. Členstvím 
a zastoupením v organizacích věnující se technice prostředí 
a odbornému vzdělávání se snaží o podporu a růst oboru. Spo-
lečnost TZB-energie CZ s.r.o. je oficiálním klientem CEGRA, vy-
užívá projekční software ArchiCAD, DDS-CAD (BIM) a výpočtové 
programy DEKSOFT.

TZB-ENERGIE CZ S.R.O.

FIRMA NABÍZÍ:
- inženýrské sítě: zasíťování lokalit, přeložky inženýrských sítí, 
vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky apod.,

- technika prostředí staveb: vnitřní vodovod, kanalizace, plyno-
vody, vytápění, vzduchotechnika, klimatizace,

- průkazy energetické náročnosti budov,

- tepelnou ochranu budov,

- velkoobchod a maloobchod,

- poradenskou a konzultační činnost, zpracování odborných 
studií a posudků,

- tematicky zaměřenou činnost na uvedené a související oblasti 
nabízených projekčních prací.

Ing. arch. Lucie Videcká
Studentská 2361/14, 

Karviná-Mizerov 734 01 
lucie@twins-design.cz

+420 739 268 819
www.twins-design.cz

Ing. arch. Lucie Videcká zahájila činnost jako interiérová archi-
tektka v roce 2016. Od té doby působí také jako lektorka kurzu 
IDK – interiér design kurzy v Brně a v Praze. 
V současnosti také vyučuje na stavební fakultě VŠB – TUO, kde 
působí jako akademický pracovník od roku 2018. 

Hlavními obory činnosti Ing. arch. Lucie Videcké jsou návrhy 
interiérů komerčních a soukromých prostor (byty, rodinné domy), 
návrhy/korekce dispozic pro developerské firmy a realitní kan-
celáře, dále fotorealistické vizualizace interiérů. Ing. arch. Lucie 
Videcká se zaměřuje na zpracovávání studie interiéru až po 
realizační výkresy. Součástí kompletních návrhu je concept-
board (náladová koláž), návrh dispozičního řešení, vizualizace, 
dále výkresová dokumentace (rozkresy atypového nábytku pro 
stolaře, kladečské plány pro obkladače, apod), a  v neposlední 
řadě vzorkovnice jednotlivých zařizovacích prvků s informacemi 
o rozměrech, materiálech, ceně a dodavatelích. 

ING. ARCH. LUCIE VIDECKÁ

ČLEN NABÍZÍ:
- zpracování studie interiéru až po realizační výkresy,

- realizace interiéru,

- poradenství (konzultace) bez návrhu interiéru,

- asistence při nákupu zařizovacích předmětů  

(sanita, nábytek, apod.), 

- redesign interiéru.
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SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKT

KONTAKTUJTE NÁS:

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 
STAVEBNÍ, OSTRAVA, P.O.

Střední průmyslová škola stavební v Ostravě poskytuje žákům vzdě-
lání v maturitních oborech v oblasti pozemního stavitelství, geo-
dézie a katastru nemovitostí, dále poskytuje vzdělání na úrov-
ni technického lycea. Školu ročně navštěvuje okolo 430 žáků. 
Vzdělávací zařízení disponuje kvalitním vybavením, které slouží 
studentům během výuky – ve škole se nachází pět počítačových 
učeben, nejmodernější jazyková laboratoř v Moravskoslezském 
kraji a moderní geodetické měřící přístroje – nivelační pří-
stroje, totální stanice, GPS. Střední škola pro své žáky pravidelně 
pořádá mimoškolní aktivity, jako jsou workshopy, odborné semi-
náře, exkurze a soutěže.

Škola nabízí žákům studium v následujících oborech; pozemní 
stavitelství, počítačová grafika a design,geodézie a geoinforma-
tika, technické lyceum a architektura.

Střední průmyslová škola 
stavební, Ostrava, p. o. 
Středoškolská 2992/3, 
Ostrava-Zábřeh 700 30 

www.stav-ova.cz

Střední škola nabízí uchazečům o studium sekundární vzdělá-
vání v maturitních oborech, v učebních oborech, nadstavbových 
oborech a zkrácenou formu studia v denní formě vzdělávání 
pro již vyučené v oborech. Nabízeným maturitním oborem je 
Technik CNC dřevoobráběcích strojů. Z učebních oborů ško-
la nabízí vzdělání v oboru instalatér, malíř, montér suchých 
staveb, obkladač, truhlář, zedník, tesař, zámečnické práce, ma-
lířské práce, truhlářské práce a zednické práce. 

Školské zařízení nabízí firmám i veřejnosti provedení stavebních 
práci a výrobu dřevařských zakázek, např. výroba nábytku dle 
vlastního návrhu, výroba stavebních prvků, výroba speciálních 
tvarovaných dílců na číslicově řízené frézce, výstavba dřevěných 
konstrukcí apod.

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKT
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ 
A DŘEVOZPRACUJÍCÍ, OSTRAVA, P.O.

KONTAKTUJTE NÁS:
Střední škola stavební 

a dřevozpracující Ostrava, p.o. 
U Studia 2654/33, 

Ostrava – Zábřeh 700 30
www.soustav-ostrava.cz
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KONTAKTUJTE NÁS:KONTAKTUJTE NÁS:
Vysoká škola báňská, Technická 

univerzita Ostrava – Fakulta 
bezpečnostního inženýrství

Lumírova 630/13, 
Ostrava-jih-Výškovice 700 30

www.fbi.vsb.cz

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TUO 
– FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKT

Fakulta bezpečnostního inženýrství je jedna ze sedmi fakult 
Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.  Fakulta 
vznikla v roce 2002 a poskytuje studijní programy v baka-
lářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni stu-
dia. Studijní programy jsou vyučovány formou prezenčního 
i  kombinovaného studia. Fakulta realizuje či se spolupodílí na vý-
znamných projektech z oblasti vědy a výzkumu, dále spolupracuje 
s řadou tuzemských i zahraničních univerzit a se soukromým 
sektorem. Součástí fakulty je Katedra požární ochrany, Katedra 
bezpečnosti práce a procesů, Katedra ochrany obyvatelstva 
a Katedra bezpečnostních služeb. 

Fakulta se zabývá bezpečnostními hrozbami, které souvisí s pro-
blematikou požárů, výbuchů, pracovních úrazů, průmyslových 
havárií, katastrofami, životním prostředím i úmyslnými trestnými 
činy. Studenti své komplexní znalosti rozvíjejí v nových laborato-
řích či na studijních pobytech. Fakulta bezpečnostního inženýrství 
úzce spolupracuje s hasiči, policií, celní správou, zpravodajskými 
službami, samosprávou a průmyslovými podniky.

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKT
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ -TUO 
– FAKULTA HORNICKO-GEOLOGICKÁ

Hornicko-geologická fakulta je jedna ze sedmi fakult Vyso-
ké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Fakulta 
vznikla již v roce 1959 spojením samostatné Hornické fakulty 
a  Geologické fakulty. Fakulta poskytuje studijní programy v baka-
lářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia. 
Studijní programy jsou vyučovány formou prezenčního i kom-
binovaného studia a nabízí více než 25 studijních oborů, které 
se specializují na životní prostředí, geologii, geodézii, biotechno-
logie, geovědní a montánní turismus, hornické inženýrství, geo-
informatiku, ekonomiku, automatizace a řízení v oblasti surovin.

Součástí fakulty je Katedra geologického inženýrství, Katedra 
hornického inženýrství a bezpečnosti, Katedra geodézie a důl-
ního měřičství, Katedra ekonomiky a systémů řízení, Katedra 
environmentálního inženýrství a Katedra geoinformatiky.

Hornicko-geologická fakulta spolupracuje s významnými průmy-
slovými podniky, v rámci vědy a výzkumu se fakulta specializuje 
především na zdroje nerostných surovin, efektivní těžbu a úpravu 
nerostných surovin, úpravu nerostných surovin, dálkový průzkum 
Země, GNSS, aplikovanou geoinformatiku, nové technologie 
v důlním měřičství a inženýrské geodézii, posuzování vlivů těžby 
a úpravy nerostných surovin na životní prostředí. 

Vysoká škola báňská, Technická 
univerzita Ostrava, 

Hornicko-geologická fakulta
17. listopadu 2172/15, 

Ostrava – Poruba 708 00
www.hgf.vsb.cz
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KONTAKTUJTE NÁS:
Moravskoslezské inovační centrum 

Ostrava, a.s.
Technologická 372/2, 

Ostrava – Pustkovec 708 00
www.ms-ic.cz

 

Moravskoslezské inovační centrum zahájilo svou činnost v roce 
2017 transformací Vědeckotechnologického centra Ostrava. 
Posláním MSIC je poskytovat služby, které podporují růst a ino-
vace ve firmách. Jedná se zejména o takové služby, které nejsou 
v Moravskoslezském kraji na trhu spontánně nabízeny či nejsou 
nabízeny v požadované kvalitě, dosažitelné ceně či za jinak rele-
vantních podmínek. Služby MSIC také doplňují existující komerční 
služby a přispívají ke zlepšování prostředí pro podnikání a inovace 
v Ostravě i v celém Moravskoslezském kraji.

MORAVSKOSLEZSKÉ INOVAČNÍ 
CENTRUM OSTRAVA, A.S.

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKT

ROZVOJ INOVAČNÍHO SYSTÉMU MORAVSKOSLEZSKÉHO 
KRAJE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ:

Když začínáte 
a chcete podnikat 

Když už máte 
vlastní firmu

Když hledáte 
reprezentativní prostory

Když vás zajímají 
strategické projekty
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