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Hlavním pořadatelem festivalu zůstává Bezpečnostně technologický
klastr, který také před třemi lety inicioval vznik této unikátní akce, jejíž
hlavní myšlenkou je propojit zájem samosprávy, státních institucí, neziskových organizací, firem a široké veřejnosti o oblast bezpečnosti.
Cílem je také propagace Moravskoslezského kraje a města Ostravy jako bezpečného místa k životu.
Od prvního ročníku v roce 2017 jsme festival situovali do Ostravy, města, v němž se kumulují vzdělávací
i výzkumné aktivity zaměřené na tuto oblast.
Letošní ročník představil bezpečnost jako perspektivní obor kombinující sofistikované technologie využívající nejnovější poznatky vědy a výzkumu s atraktivními aktivitami až adrenalinového charakteru a zdůraznil nutnost technických oborů jako možnost studia. Proto byl pro děti i mládež svým programem tak
lákavý, neboť nenabízel jen poučení, ale také zábavu a dobrodružství.
Cílem pro příští ročníky bude oslovit masivněji také střední školy, jejichž žáci mohou na festivalu najít
inspiraci pro své další studium technických oborů spojených s bezpečností. Organizátoři z Bezpečnostně technologického klastru, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a též ze Sdružení pro
rozvoj Moravskoslezského kraje navíc chtějí vytvořit na Festivalu bezpečnosti platformu i pro setkávání
studentů univerzity, jimž budou široké možnosti jejich dalšího uplatnění představovat firmy zaměřené
na bezpečnost ve všech možných významech tohoto pojmu. I v budoucnu se tedy akce chce věnovat
bezpečnosti osob a majetku, bezpečnosti ekologické i bezpečnosti v průmyslu, logistice či stavebnictví.
V dopoledních hodinách se festivalu zúčastnily stovky žáků především z ostravských základních škol. Pro
dvanáct pětičlenných družstev, z nichž šest bylo z I. a šest z II. stupně, jsme zorganizovali oficiální festivalovou soutěž sestávající z celé řady disciplín. Armáda ČR připravila stanoviště pro branný závod, dobrovolní hasiči uspořádali štafetu v požárních disciplínách, Městská policie Ostrava zajistila laserovou
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Třetí ročník Festivalu bezpečnosti, který se uskutečnil ve čtvrtek 30. května 2019, byl v mnoha směrech přelomový. Po předchozích letech, kdy
se konal v Dolní oblasti Vítkovice, posunulo nové umístění v areálu VŠB –
Technické univerzity Ostrava jeho charakter ještě více směrem k akci,
která popularizuje téma bezpečnosti zejména mezi mladými lidmi.

Odpolední část programu byla určena pro střední školy a veřejnost s orientací hlavně na rodiny s dětmi.
Spolu s jednotlivými fakultami Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava se ho letos zúčastnily
a svou techniku i aktivity představily jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému: Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
i Policie České republiky. Zúčastnili se rovněž další aktéři bezpečnosti, jako jsou Armáda České republiky, OKD – Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava, Městská policie Ostrava či Celní správa. Dalšími
účastníky byli například dobrovolní hasiči, Hasičská vzájemná pojišťovna, zdravotní pojišťovny, střední
školy vyučující obory bezpečnosti či další neziskové organizace i soukromé firmy řešící bezpečnost v nejrůznějších oborech.
Většina stánků byla interaktivní, děti si mohly vyzkoušet mnoho věcí na vlastní kůži, testovaly své znalosti
i fyzickou zdatnost v soutěžích, seznamovaly se formou her s technologickými novinkami. To je koncept,
který by chtěl Festival bezpečnosti zachovat i v příštích letech.
Za pomoc s pořádáním III. ročníku Festivalu bezpečnosti děkujeme nejen všem účastníkům, kteří svým nasazením a osobním přístupem vytvořili jedinečnou atmosféru akce a předvedli návštěvníkům to nejlepší ze
své činnosti. Poděkování posíláme také sponzorům, bez jejichž finančního přispění by se nemohl festival
konat. Velký dík patří též významným osobnostem a institucím, které nad akcí převzaly záštitu. Byli to rektor
VŠB-TUO prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., senátor Parlamentu ČR Ing. Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu
ČR doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., poslanec Parlamentu ČR Ing. Pavel Růžička, hejtman Moravskoslezského
kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. a primátor statutárního města Ostrava Ing. Tomáš Macura, MBA.
Simona Guzdková
výkonná manažerka
Bezpečnostně technologický klastr, z. s.
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střelnici, kde samozřejmě vyhrálo družstvo, které nastřílelo nejvíce bodů. Do přípravy soutěží se zapojily
také Fakulta stavební VŠB-TUO a Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. U jejich stanovišť si
žáci prověřili manuální zručnost a týmovou práci při stavbě tunelu či mostu a určitě se dobře pobavili při
prolézání laserového bludiště. Spolu s firmou NAM system žáci vyhledávali zadané cíle (kešky) v terénu
pomocí GPS aplikace.

CO ŘEKLI O FESTIVALU BEZPEČNOSTI:
Prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor VŠB – Technické univerzity
Ostrava: „Festival bezpečnosti bereme jako jedinečnou příležitost představit
zajímavé obory, které mohou zájemci na naší univerzitě studovat. Samozřejmě
si v souvislosti s pojmem bezpečnost představíme především záchranáře, hasiče,
armádu, policii. Ale ochranu systému musíme zajišťovat také ve stavebnictví,
v ekologii, v chemicko-technologických procesech, prolíná se téměř veškerou
lidskou činností. Akce je proto skvělým prostorem pro to, aby na ní naše fakulty
předvedly to nejlepší, co v tomto oboru mohou nabídnout.“

Ing. Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje: „Festival bezpečnosti má v Ostravě budoucnost! Je to ideální
příležitost představit špičkové personální i technické vybavení všech složek
záchranného systému a nové technologie používané k zajištění každodenní
bezpečnosti občanů, majetku, životního prostředí, a zvláště v našem regionu
také bezpečnosti v průmyslových provozech. Upozorňuje na nutnost prevence, představuje zejména dětem a mládeži bezpečnost jako sofistikovaný,
atraktivní a perspektivní obor.“

Ing. Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu ČR: „Na Festivalu bezpečnosti si cením, že téma bezpečnosti otevírá velmi atraktivní formou školám a veřejnosti. Děti i dospělí návštěvníci se mohou seznámit s technikou složek Integrovaného záchranného systému a dozvědět se spoustu zajímavých informací
spojených s bezpečností. Je to vzácná propagace důležitého tématu, ale také
Moravskoslezského kraje.“
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doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, prezident Bezpečnostně technologického klastru: „Dnešní doba je hektická, vše se zrychluje, zdokonalují se
technologie a s tím přibývá i druhů nebezpečí, na které musíme umět dobře
reagovat. Moravskoslezský kraj hned s několika odbornými středními školami,
a navíc s naprosto ojedinělou bezpečnostní fakultou, vyprodukoval mnoho špičkových odborníků. A další budou nepochybně zapotřebí. To je důvod, proč
jsme letos uspořádali Festival bezpečnosti v kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Mladé lidi dnes lákají adrenalinové aktivity. Věnují se skialpinismu,
slaňují skály, skáčou padákem, zabývají se bojovými sporty. Když tyto své zájmy vhodně skloubí se zájmem o špičkové technologie, pak je pro ně studium
oborů vztahujících se k bezpečnosti tou pravou volbou.“

doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc., senátor Parlamentu ČR: „Mnoho let
jsem byl s bezpečností velmi blízký kamarád, protože jsem řídil Třinecké železárny, kde jsme museli mít pod kontrolou vulkány o teplotě 1 500 stupňů
Celsia. Na vysoké peci, v ocelárnách i válcovnách lidé denně pracují s hořící
hmotou. Jsou to místa, kde je neustálá hrozba fatálních úrazů. Museli jsme lidi
přesvědčit, že ne tuny drátů a kilometry kolejnic, ale zdraví každého pracovníka je to, co je důležité. Museli jsme zavést vysokou bezpečnostní disciplínu.
Dnes jsou díky tomu v Třineckých železárnách úrazy naprosto mimořádnou
událostí. Při zajišťování bezpečnosti v průmyslových provozech hrají velkou
roli moderní technologie. Za důležité považuji zejména různá čidla a počítačové systémy, které umí predikovat nebezpečné události a procesy. Čím dříve
víme, co se může stát, tím lépe to můžeme předem ovlivnit. Železnou logiku
proto podle mého názoru má, že se Festival bezpečnosti koná právě v Ostravě, protože v naší průmyslové aglomeraci se stále odehrává nejvíce činností
a aktivit, kde je bezpečnost prioritou, neboť v těžkém průmyslu se mnohdy
pohybujete nejen na hraně mezi zdravím a úrazem, ale na hraně mezi životem
a smrtí. A železnou logiku také má umístění festivalu do kampusu Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava, protože tady se učí hutnictví, hornictví,
těžké strojírenství, a to jsou profese, které jsou stále bezpečnostně velmi exponované.“
Ing. Pavel Růžička, poslanec Parlamentu ČR: „S ohledem na zázemí, které má obor bezpečnosti v Moravskoslezském kraji i na VŠB - Technické
univerzitě Ostrava je právě Ostrava ideálním místem pro pořádání Festivalu
bezpečnosti. Osobně mě velmi těší, že se letos konal na mé alma mater. Považuji takové setkání za velmi přínosné zejména pro mladé lidi, které může
inspirovat ke studiu perspektivního oboru. Možnost seznámit se s prací všech
složek Integrovaného záchranného systému, s moderními technologiemi používanými pro zajištění bezpečnosti v průmyslu i v každodenním životě občanů bude jistě zajímavé i pro všechny další návštěvníky festivalu.“

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostrava: „Festival bezpečnosti je další mimořádnou akcí, kterou se může Ostrava
pochlubit. Kde jinde by mohl vzniknout a kde jinde by se měl konat, než ve
městě, kde je hned několik středních škol specializovaných na bezpečnost lidí
a ochranu majetku, kde se tyto bory studují na univerzitě, kde sídlí Hlavní
báňská záchranná stanice, kde v ojedinělé koordinaci fungují všechny složky
Integrovaného záchranného systému a kde je jako součást restrukturalizace
průmyslu mimořádný prostor pro rozvoj nových perspektivních oborů, mezi
něž bezpečnost ve všech jejich podobách nepochybně patří.“
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – starostka městského
obvodu Poruba: „Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické
univerzity Ostrava je jediná svého druhu v republice, umístit festival do areálu
univerzity mi proto připadá logické. Svět neustále zvyšuje své životní tempo,
takže je nesmírně důležité, aby se potenciálními i skutečnými bezpečnostními hrozbami, které souvisejí s požáry, výbuchy, pracovními úrazy, průmyslovými haváriemi nebo jinými katastrofami, zabývali profesionálové. Festival
bezpečnosti ukazuje, o jak perspektivní obor se jedná. Jsem si jistá, že děti
a mladé lidi nejen baví, ale taky ponouká k zamyšlení, zda to není studijní
obor právě pro ně.“
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prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje:
„Globalizace a rychlý vývoj, ať už jde o digitalizace nebo takzvaný internet
věcí přinášejí nová bezpečnostní rizika. Dnešní doba určitě není jednoduchá,
nicméně pokud jde o bezpečnost v našem kraji, je vývoj velmi pozitivní. Práce bezpečnostních složek je v našem regionu na vysoce profesionální úrovni.
Chceme být i nadále bezpečným krajem s propracovanou bezpečnostní infrastrukturou, propojující výzkum a vývoj technologií s jejich využitím pro Integrovaný záchranný systém a výcvikem proti současným i novým bezpečnostním
hrozbám. Festival bezpečnosti atraktivní formou otvírá toto téma veřejnosti
a může hlavně mladé lidí inspirovat ke studiu perspektivního a společensky
potřebného oboru.“
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Na základě ustanovení čl. 5, bodu 5.2. stanov Národního stavebního klastru z.s. žádám o přijetí za člena tohoto spolku.
Prohlašuji, že jsem se seznámil se strukturou a stanovami spolku také s výši členských příspěvků.
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