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Příloha č. 2. Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Jana Pupíková a jsem studentka 2. ročníku navazujícího studia na 

Katedře národohospodářské, Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava. 

Zpracovávám diplomovou práci zabývající se spoluprací firem, středních a vysokých škol 

a státní správou v Moravskoslezském kraji, ve které si kladu za cíl zjistit úroveň této 

spolupráce. Obracím se na Vaši firmu, jako na člena Národního strojírenského klastru 

s žádostí o vyplnění dotazníku. Dotazník se týká především propojování firem s vysokými 

a středními školami a jejich vzájemné spolupráce. Ráda bych uvedla, že výsledky 

dotazníkového šetření budou anonymizovány – konkrétní odpovědi nebudou spjaty s Vaši 

osobou ani Vaši firmou, budou uváděny ve skupině firem patřících do Národního 

strojírenského klastru. 

Cílem tohoto dotazníku je získat informace o postojích, zájmech a vztazích mezi 

Vaší firmou, školami a obecně státní správou. V rámci tohoto šetření se setkáte s 13 

otázkami, z nichž 6 je otevřených. 

Nyní bych Vás požádala o vyplnění samotného dotazníku: 

1. Spolupracuje Vaše firma s nějakými školami (vysoké školy, střední školy, odborná 

učiliště)? Pokud ano vypište, o jaké školy se jedná a jak dlouho tato spolupráce trvá. 

(Pokud firma s žádnými školami nespolupracuje, můžete přeskočit k otázce 7). 

 

2. Na jakých významných projektech se Vaše firma podílí ve spolupráci s výše uvedenými 

institucemi? Mohli byste stručně charakterizovat náplň těchto jednotlivých projektů? 

 

3. Jak byste zhodnotili spolupráci s jednotlivými vybranými institucemi uvedenými v bodě 

1? Zaznačte u každé Vámi vypsané instituce hodnotu podle níže uvedené hodnotící škály. 

1- velice dobrá 

2- dobrá 

3- dostatečná 

4- špatná 
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4. Kdo zpravidla udává první impulz ke společné spolupráci? 

1- firma 

2- škola 

3- pokud jiná instituce, uveďte jaká? 

 

5. Jaký hlavní důvod motivuje Vaši firmu k výše uvedené spolupráci? 

 

6. Vidíte na této spolupráci růst konkurenceschopnosti Vaší firmy a také růst 

konkurenceschopnosti instituce, se kterou spolupracujete? 

1- určitě ano 

2- spíše ano 

3- spíše ne 

4- určitě ne 

 

7. Plánuje Vaše firma do budoucna nějakou další bližší spolupráci se středními a vysokými 

školami nebo se státní správou v Moravskoslezském kraji? 

 

8. Poskytuje Vaše firma zaměstnancům nějaké vzdělávací programy? Pokud ano, můžete 

uvést nejvýznamnější z nich? 

 

9. Považujete účast Vaší firmy v Národním strojírenském klastru za přínosnou? 

1- určitě ano 

2- spíše ano 

3- spíše ne 

4- určitě ne 

1.1- Pokud ano, jaké ekonomické výhody čerpá Vaše firma z tohoto 

členství? 
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10. Hospodaří Vaše firma také s příspěvky z jiných než vlastních zdrojů? Odpovědí na tuto 

otázku získáme informace o tom, zda zde funguje propojení firem se státní správou. 

1- ne 

2- ano 

2.1- příspěvky nebo dotace z města 

2.2- příspěvky nebo dotace z kraje 

2.3- příspěvky nebo dotace z fondů Evropské unie 

2.4- příspěvky nebo dotace proudící od soukromých podnikatelů 

2.5- jiné zdroje (můžete uvést jaké?) 

 

11. Poskytuje Vaše firma praxi pro studenty středních a vysokých škol? 

1- určitě ano 

2- spíše ano 

3- spíše ne 

4- určitě ne 

 

12. Je získaná praxe ve Vaší firmě doprovázena poskytnutím pracovního místa v této 

firmě? 

1- určitě ano 

2- spíše ano 

3- spíše ne 

4- určitě ne 

 

13. Jaký je procentní podíl zaměstnanců ve Vaší firmě s vysokoškolským vzděláním? 

 

Děkuji za Váš obětovaný čas a přeji hezký a úspěšný zbytek dne. 

S pozdravem Bc. Jana Pupíková 

 

Kontakt: e-mail: pupikovaj@seznam.cz 

telefon: +420732547028 
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Příloha č. 3. Informace o členech klastru 

V této části jsou obsaženy informace o vybraných členech klastru. Jedná se o členy, 

kteří sídlí na území Moravskoslezského kraje. 

 AK 1324, s.r.o. 

 

Počátky vzniku této firmy se vztahují k roku 1997, jejíž základní činností byl 

obchod s ocelí všech druhů tj. od černé, legované, nástrojové až po nerezovou. S růstem 

firmy se začala projevovat potřeba větší specializace, proto se firma zaměřila na výrobu 

pouze určitého druhu oceli a u běžných ocelí musela ukončit svou činnost. 

AK 1324, s. r. o. sídlí ve Studénce a zabývá se prodejem nerezových 

a žáruvzdorných materiálů s cílem vybudovat moderní servisní centrum nerezové oceli. 

Díky nové technologii – pálení plazmou dochází v rámci této firmy k pokročilé výrobě 

a rozšiřování nabídky služeb. Tato nová technologie je zabezpečována plazmovým 

zdrojem HiFocus 440i, která je v současnosti považována za nejsilnější high – tech plazmu 

na světě pro přesné pálení a to nejen nerez oceli, ale komplexně nerezových či hutních 

materiálů. Pálení a řezání plazmou patří mezi nejčastěji využívanou službu, se kterou má 

firma dlouholeté zkušenosti (AK 1324, 2012). 

 Armaturka Krnov, a.s. 

 

Společnost vznikla v rámci privatizačního procesu v roce 1992 a navazuje na 60-ti 

letou tradici a bohaté zkušenosti s výrobou průmyslových armatur s tím, že tento sortiment 

od samého počátku výrazně inovuje a rozšiřuje (Armaturka Krnov, 2012a). 

Amaturka Krnov, a. s. sídlí, jak už sám název společnosti napovídá, v Krnově 

a zabývá se vyráběním armatur nejen podle ČSN, ale především podle norem a předpisů 

DIN, API a ANSI
1
. Firma disponuje velmi spolehlivou vývojovou základnou, která je 

schopna operativně řešit také specifické požadavky zákazníků. Společnost zajišťuje 

speciální nebo také atypickou výrobu na základě požadavků zákazníka, vyžadující široké 

znalosti a zkušenosti v oboru armatur určených pro použití zejména v jaderných 

zařízeních, energetických nebo chemických provozech (Armaturka Krnov, 2012b). 

 

                                                 
1
 Předpisy DIN, API a ANSI jsou zahraniční technické normy, které stanovují základní požadavky na kvalitu 

a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a životního prostředí a usnadňují volný pohyb zboží 

v mezinárodním obchodu. 
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 ARMATURY Group a.s. 

 

Společnost vznikla v roce 2000 sloučením tří společností, operujících na českém 

a slovenském trhu. Firma je výrobcem průmyslových armatur a spolupracuje s domácími i 

světovými výrobci těchto komodit. Mezi obory působení firmy patří klasická a jaderná 

energetika, chemie a petrochemie, hutnictví, ropa, plyn a vodárenství (Armatury Group, 

2008a). 

Sídlo ARMATURY Group a. s. se nachází v Dolním Benešově v ČR. Další 

provozovny se můžeme nalézt na Slovensku, Estonsku, Číně, Rakousku a Rusku. Tato 

společnost je výjimečná ve vyrábění speciálních armatur, které jsou pravidelně používány 

v náročných průmyslových oborech a podmínkách (Armatury Group, 2008b). 

 Colorspol s.r.o. 

 

Firma byla založena v roce 1991 jako fyzická osoba Ing.Milan Jakubjak - Colorspol 

s působností po celém tehdejším Československu. V roce 1998 vznikl z fyzické osoby 

právnický subjekt pojmenován Colorspol, s.r.o. 

Colorspol s. r.o. se nachází v Ostravě – Koblovu a od svého vzniku se věnuje 

především provádění protikorozních nátěrů ocelových konstrukcí na stavbách. Tato činnost 

byla postupně rozšířena o tryskání (pískování), metalizaci (šopování), protipožární a také 

potravinářské nátěry (Corolspol, 2013). 

 David Dutka – DaSYN 

 

Společnost David Dutka – DaSYN sídlí v Ostravě - Porubě a s dlouholetou tradicí 

na českém trhu provozuje svou činnost již 20 let. 

Mezi hlavní aktivity této firmy patří komplexní problematika povrchové úpravy 

a ochrany materiálu (tryskání, lakování, malířské a natěračské práce). Dále povrchová 

úprava kovů – tryskání a metalizace, čištění a nátěry fasád a další práce ve výškách 

(DaSYN, 2013). 

 DEVIMEX s.r.o. 

 

Společnost s ručením omezeným vznikla v roce 2000, kdy byla zapsána do 

obchodního rejstříku. Historie této firmy se však datuje již od roku 1992, kdy jako fyzická 
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osoba po restrukturalizaci Výzkumného ústavu hutnictví a železa v Dobré poskytovala 

zázemí řadě uvolněných specialistů (Devimex, 2013a). 

DEVIMEX s. r.o. najdeme v Ostravě – Porubě. Činnost firmy používá širší 

spektrum hutních a strojírenských profesí cílených na komerční a inovované dodávky 

výkovků, vývalků, strojních dílů a komponent. Jsou určeny především pro hutní a důlní 

odvětví, strojírenství, stavební a chemický průmysl. Novější aktivity umožňují nabídnout 

využití moderních postupů žárových nástřiků kovů ke zvýšení kvality jejich pracovních 

povrchů (Devimex, 2013b). 

V roce 2008 byl okruh firemní činnosti rozšířen o velkoobchod a maloobchod 

s širokým sortimentem hutního materiálu českého i zahraničního původu. Firma nabízí 

veškeré hutní komodity požadované současným trhem a na přání zákazníků se specializuje 

také na produkci hutního materiálu méně obvyklých jakostí i rozměrů (Devimex, 2013b). 

 ECOFER s.r.o. 

 

Společnost vznikla v roce 2005 zápisem do obchodního rejstříku. 

ECOFER s. r. o. sídlí v Třinci a předmětem podnikání je výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Mezi činnosti, které firma poskytuje, 

patří zprostředkování obchodu a služeb - výzkum a vývoj v oblasti přírodních 

a technických věd nebo společenských věd, činnost technických poradců, překladatelská 

a tlumočnická činnost (kurzy.cz, 2013). 

 FERRCOMP, a.s. 

 

Akciová společnost FERRCOMP byla založena v roce 2000 jako výrobce 

svařovaných ocelových konstrukcí se specializací na výrobu dílců jeřábových věží pro 

stavební průmysl, radlic a lopat pro stavební stroje (FERRCOMP, 2012). 

Firma se sídlem ve Frýdlantě nad Ostravicí v současnosti rozšířila svůj výrobní 

proces pro firmy nejen v České republice, ale také v Německu, Rakousku, Anglie 

a Francie. Mezi další výrobní zaměření společnosti patří výroba dílů pro zemědělské stroje, 

věže a podvozky pro stavební jeřáby, tlakové a podtlakové vzduchové filtrační zařízení, 

atd. (FERRCOMP, 2012). 
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 FERRIT s. r. o. 

 

Společnost FERRIT s. r. o. zahájila svou činnost v roce 1993. Prostřednictvím své 

činnosti se firma připojila k tradici českého báňského inženýrství a využívá kontaktů 

a zkušeností pracovního týmu, který má dlouhodobou praxi získanou obchodními 

a rozvojovými útvary (Ferrit, 2013). 

Místo podnikání Ferrit s. r. o. se nachází ve Starém městě nedaleko Frýdku-Místku. 

Předmětem činnosti společnosti je konstrukce strojů s mechanickým pohonem, který je 

určen pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Mezi další činnosti, kterými se Ferrit 

zabývá, patří výroba a opravy dalších účelových strojů a inženýrská činnost včetně 

projektování. Společnost má obchodní kontakty nejen v rámci České a Slovenské 

republiky, ale také na Ukrajině, Kazachstánu, Polsku a Maďarsku. Zařízení, které Ferrit 

realizuje, se uplatňuje v hlubinných dolech v těchto zemích (Ferrit, 2013). 

 Flash Steel Power, a.s 

 

Firma Flash Steel, s.r.o. byla založena v roce 2000. O sedm let později, v roce 

2007, se transformovala na akciovou společnost a v roce 2010 změnila název na Flash 

Steel Power, a.s. Dominantním segmentem, kde společnost dodává své služby je 

energetika (FSP, 2012a). 

Flash Steel Power sídlí v Ostravě – Martinově a realizuje vývoj, výrobu, prodej 

a export v širokém sortimentu hutních materiálů především pro energetiku, speciálních 

konstrukcí, tlakových nádob, prefabrikovaného potrubí a patří mezi významné dodavatele 

potrubních a technologických celků v České republice i v zahraničí (FSP, 2012b) 

 Hutní montáže-Svarservis, s.r.o. 

 

Existence této společnosti se píše od roku 1995 a svou historií jsou významnou 

a dynamicky se rozvíjející společností. Díky svému trvalému zázemí, zkušenostem 

a schopnostem stabilního týmu se snaží pružně reagovat na požadavky trhu v oblasti 

tepelného zpracování kovových materiálů (Svarservis, 2010). 

Sídlo Svarservis, s. r. o. se nachází v Ostravě – Mariánských horách a hlavní 

činnosti je od prvopočátku provádění služeb v oblasti tepelného zpracování kovů, 

předehřevů a žíhání kovových materiálů, vysušování vyzdívek kotlů a těles. Dále se firma 
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zaměřuje na poloautomatické přivařování trnů a svorníků, výrobu žíhacích zařízení, 

sušicích pecí a termopouzder na elektrody (Svarservis, 2010). 

 Hutní montáže, a.s. 

 

Tato společnost byla založena v roce 1953 a vznikla vyčleněním montážních 

a mostárenských výrobních činností z podniků v Prostějově, Lískovci a Vítkovických 

železáren v Ostravě, s cílem zabezpečit výstavbu, rekonstrukci a modernizaci 

československých výrobních kapacit s důrazem na hutnictví a těžký průmysl (HM, 2009a). 

Společnost Hutní montáže, a. s. spadá pod skupinu VÍTKOVICE MACHINE 

GROUP a jejím začleněním do této skupiny byly vytvořeny předpoklady k úzkému 

propojení výrobního a prodejního programu obou společností, které umožní realizaci 

významných projektů v segmentu energetiky, dopravních staveb, těžební techniky 

a dalších (HM, 2009a). 

Hutní montáže, a. s. sídlí v Ostravě – Vítkovicích a v rámci České republiky je 

tradiční a jednou z největších firem v segmentu montáží, oprav a údržby průmyslových 

a energetických celků a infrastruktury (HM, 2009b). 

 KOFING a.s. 

 

Společnost KOFING a. s. byla založena na jaře roku 1990 jako jedna z prvních 

soukromých firem na území Ostravy. Firma nabízí služby především v oblasti výrobních, 

montážních, servisních a dodavatelských činností pro obory jako jsou hutnictví, energetika, 

strojírenství a chemie (Kofing, 2012a). 

Sídlo firmy se nachází v Paskově a mezi další nosné činnosti této společnosti patří 

například dodávky a montáže technologických a stavebních ocelových konstrukcí včetně 

opracování a povrchové ochrany, dodávky a montáže energetických rozvodů a potrubních 

systémů z uhlíkových i nerezových ocelí, a další (Kofing, 2012b). 

 KOMA – Industry s.r.o. 

 

Společnost Koma – Industry s. r. o. vznikla spojením dvou existujících firem a to 

firmy KOMA - Ložiska a KOMA – Servis, které na českém trhu působily od roku 1995. 

Firma Koma – Industry s. r. o. podniká v rámci pěti diviz, z nichž se každá zabývá určitým 

segmentem (Koma, 2011a). 
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Koma – Industry s. r. o. se nachází v Ostravě – Vítkovicích a zabývá se především 

aktivitami v oblasti strojírenství, kde dodává široký sortiment komponentů a poskytuje své 

služby také velkým hutním podnikům v ČR (Koma, 2011b). 

 Květoslav Bašista 

 

Firma Bašista je výrobně - dodavatelskou strojírenskou firmou, která byla založena 

v roce 1991. Výrobní program firmy je speciálně zaměřen na obrábění kovů realizací jak 

kusové, tak sériové výroby na CNC strojích v oblasti soustružení, frézování, vrtání 

a broušení (Bašista, 2013). 

Sídlo společnosti i výrobní závod je ve městě Krnov. Firma Bašista disponuje také 

dalším významným programem, který je zajišťován zámečnickými pracemi, výrobou 

svařovaných ocelových konstrukcí s následným opracováním na CNC horizontálních 

strojích. Společnost již řadu let rozvíjí úzkou spolupráci a obchodní kontakty s řadou 

významných tuzemských a zahraničních firem, z nichž hlavní partneři se nacházejí 

v Německu, Holandsku, Dánsku a Švýcarsku (Bašista, 2013). 

 LICHNA TRADE CZ s.r.o. 

 

Společnost Lichna Trade cz s.r.o. vznikla transformací sdružení 2 fyzických osob 

Milana a Čestmíra Lichny, kteří se strojírenskou výrobou zabývají již od roku 1992. Firma 

Lichna Trade cz se zaměřuje na strojírenskou výrobu a to na kovoobrábění, svařování, 

soustružení, frézování a dělení materiálu formou pálení či řezání laserem nebo plazmou. 

Dalším souvisejícím oborem je strojírenská kovovýroba strojních dílů, oprava kolejových 

vozidel, železničních vagónů nebo výroba železničních podvozků (LT, 2013). 

V současné době má společnost výrobní provozovny v Lískovci u Frýdku-Místku 

a od roku 2007 také v Opavě a tato stabilizovaná a dynamicky se rozšiřující firma dokáže 

zajistit vysokou jakost svých produktů nejen pro Českou republiku, ale i Evropskou unii 

(LT, 2013). 

 MACH-TĚSNĚNÍ spol. s r.o. 

 

Firma zahájila svou činnost počátkem roku 1994, původně jen jako fyzická osoba 

Petr Mach, která se v roce 2003 změnila na společnost s. r. o. s názvem MACH-TĚSNĚNÍ 

spol. s r.o. Společnost se zabývá především výrobou průmyslového těsnění z materiálů, 
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jako jsou například vláknito-pryžové materiály, grafitové materiály, teflonové materiály, 

slídové materiály a další (MT, 2013). 

Firma spolupracuje s českými i zahraničními výrobci těsnících materiálů 

a s významnými obchodními partnery a nalezneme ji v Ostravě – Kunčicích (MT, 2013). 

 OCHI - INŽENÝRING spol. s. r. o. 

 

Tato společnost vznikla v roce 1992 a zabývá se výrobou, montáží, servisem 

a opravou technologických zařízení se zaměřením na hydraulické systémy divadelních, 

hutních a cementárenských zařízení a lisů (Ochi, 2013). 

OCHI –INŽENÝRING spol. s. r. o. sídlí v Ostravě – Vítkovicích a snahou této 

firmy je aplikovat vlastní technické know-how především v oblasti hydrauliky včetně 

lokálních elektronických řídicích systémů a divadelní techniky. Spolupracuje 

s renomovanými českými a evropskými firmami jak v oblasti inženýringu, tak v oblasti 

subdodávek s cílem zajistit odběratelům optimální užitné hodnoty zařízení (Ochi, 2013). 

 OSTRAVAPOL BETA s.r.o. 

 

Společnost OSTRAVAPOL BETA s.r.o. provozuje svou činnost na trhu s hutním 

materiálem více než 10 let. Je přímým dovozcem vysoce kvalitních plechů z Německa, 

Itálie, Číny, Bulharska a Polska. V rozsáhlých výrobních prostorech a skladech připravuje 

a technologicky zpracovává nejrůznější hutní materiály dle požadavků zákazníků. 

Produkty a výrobky společnosti odebírají desítky firem nejen v České republice, ale také 

v Polsku a v Německu (OB, 2013a). 

Sídlo této společnosti se nachází v Ostravě a mezi produkty, které tato firma nabízí, 

patří: prodej ocelových plechů, výroba tvarových výpalků, provádění ultrazvukových 

zkoušek plechů, logistická činnost a další (OB, 2013b). 

 PKS servis spol. s r.o. 

 

Společnost vykonává svou činnost od roku 1997. Od svého vzniku je hlavním 

záměrem této firmy věnovat se technické, výrobní, prodejní a servisní činnosti v oboru 

hydraulických zařízení, systémů centrálního mazání a pneumatiky (PKS servis, 2008). 

PKS servis spol. s. r. o. má své sídlo v Ostravě – Vítkovicích. Těžiště práce firmy je 

výroba hydrauliky a také rekonstrukce těchto zařízení. Firma zajišťuje dále výrobu hadic 
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na míru, montáže a servis hydrauliky, pneumatických zařízení, odstředivých čerpadel 

a kompresorů. Tyto činnosti se snaží provozovat jak v České republice, tak také na území 

Polska a Slovenska (PKS servis, 2008). 

 Power Team s.r.o. 

 

Společnost Power Team s. r. o. zahájila svou činnost v roce 2007. Mezi aktivity, 

kterými se firma zabývá, patří: výroba ocelových konstrukcí, zámečnická výroba, montáž 

a svařování potrubních tras, dodávky hutních materiálů a armatur (PT, 2011). 

Sídlo této firmy je v Ostravě – Muglinově. Společnost Power Team s.r.o. působí 

převážně v energetickém průmyslu, kde je také dodavatelem práce vykonávané 

kvalifikovanými pracovníky, zejména v profesích svářeč, potrubář a zámečník. 

Zákazníkům firma nabízí kompletní služby, tj od inženýringu a zpracování dílenské 

dokumentace, přes vlastní výrobu až po jejich montáž (PT, 2011). 

 Projekt HTL, s.r.o. 

 

Firma vznikla v roce 2000 zapsáním do obchodního rejstříku a zabývá se projekční, 

inženýrskou a poradenskou činností, zprostředkování obchodu, termodiagnostickým 

měřením (únik tepla ze staveb apod.) (Projekt HTL, 2006). 

Projekt HTL, s. r. o. se nachází v Ostravě – Vítkovicích a mezi další obory 

působnosti, ve kterých firma zprostředkovává své služby, patří: strojírenství, hutnictví, 

energetické a vodohospodářské stavby, ekologické stavby, recyklace a sekundární 

zpracování hmot včetně odpadů, stavebnictví (stavby inženýrské, dopravní, komunální, 

občanské, apod.) (Projekt HTL, 2006). 

 PROVITAS a.s. 

 

Společnost PROVITAS a. s. byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 2001. 

Hlavním produktem akciové společnosti je předprojektová, projekční a dodavatelská 

dokumentace pro investiční výstavbu včetně zajišťování a realizace staveb a dodávek na 

klíč (Provitas, 2011). 

PROVITAS a. s. má sídlo v Ostravě a mezi další oblasti, v rámci kterých provádí 

svou činnosti, patří obory strojně-technologické (zařízení oceláren, strojní zařízení 

válcoven a drátoven, pomocná zařízení v hutích, potrubní rozvody, zařízení pro odsíření 
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tepelných elektráren a další) a obory stavební (průmyslové, sociální a obytné stavby, 

inženýrské stavby, statika betonových staveb a ocelové konstrukce) (Provitas, 2011). 

 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 

 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je zájmovým uskupením právnických 

osob, které vzniklo v roce 1990 pod názvem Severomoravská hospodářská unie. Hlavním 

důvodem jeho založení bylo přispět ke zvládnutí rozsáhlé průmyslové transformace, 

stanovit hlavní cíle a podpořit řešení rozvojových projektů, programu a koncepcí. V roce 

1995 došlo ke sloučení s Hospodářskou a sociální radou Ostravsko-karvinské aglomerace 

a k definování jeho současné struktury pod názvem Sdružení pro obnovu a rozvoj severní 

Moravy a Slezska. Po vzniku krajů byl tento název upraven na Sdružení pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje (SPRMK, 2013). 

Sídlo tohoto zájmového uskupení můžeme nalézt v Ostravě – Mariánských horách. 

Toto uskupení sehrálo u vzniku regionálních oborových klastrů zásadní roli, která se týkala 

především všestranné podpory při vzniku většiny klastrů. Jakými kroky přispělo Sdružení 

pro rozvoj Moravskoslezského kraje k rozvoji klastrů, charakterizujeme v kapitole čtvrté, 

která se týká praktické stránky spolupráce vybraných institucí. 

 STELMAR s.r.o. 

 

STELMAR s.r.o. byla založena v květnu roku 1994 jako společnost zajišťující 

řešení problematiky technické, materiálové a technologické činnosti, a to zejména se 

zaměřením na technická zařízení energetiky (Stelmar, 2011). 

Společnost provozuje svou činnost v Dětmarovicích a svou vysokou profesní 

úroveň odvozuje STELMAR s.r.o. z umu a zkušeností základního týmu osvědčených 

technických a výrobně-montážních pracovníků s dlouholetými zkušenostmi v oboru 

energetiky. Tento tým zaměstnanců je připraven realizovat všechny požadavky v oblastech 

generálních oprav, rekonstrukcí, modernizací, výstavby včetně projektové činnosti, servisu 

a diagnostiky, kontroly řízení jakosti, zajištění materiálu a náhradních dílů a následného 

oživování a uvádění daného zařízení do provozu (Stelmar, 2011). 
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 STROJFERR, s. r. o. 

 

STROJFERR, s.r.o., vznikla v roce 1997. Po převzetí kompletního výrobního 

programu od společnosti FERRUM Strojírna, a. s. se od roku 2001 dynamicky rozvíjí 

podnikatelské aktivity této firmy (Strojferr, 2013). 

Svým působením společnost navazuje na dlouhodobé tradice strojírenské výroby ve 

Frýdlantu nad Ostravicí, kde také STROJFERR, s. r. o. sídlí. V současnosti je hlavním 

výrobním programem produkce důlních strojů a zařízení, kde významný díl výrobních 

aktivit tvoří strojírenská zakázková výroba a to včetně technických příprav. Společnost 

disponuje moderními výrobními kapacitami, zejména v oblasti strojního opracování, 

svařování a tepelného zpracování (Strojferr, 2013). 

 STROJÍRNY A STAVBY TŘINEC, a.s. 

 

Firma zaměřená na zakázkovou výrobu strojírenských technologických celků 

zejména pro hutnictví, válcovny, koksovny a trubkárny. Strojírny Třinec, a.s. vznikly 

v roce 1997 a jsou stoprocentní dceřinou akciovou společností TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁREN, a.s., která se řadí na první příčku ve výrobě oceli v České republice 

(ST, 2013). 

Sídlo společnosti nalezneme ve Starém městě nedaleko Frýdku-Místku. Činnost 

STROJÍRNY TŘINEC, a. s. spočívá ve výrobě strojírenských výrobků, jako jsou 

technologické celky, ocelové konstrukce, zařízení pro hutní provozy, strojní součásti, 

náhradní díly, hutní válce a upevňovací prvky železničního svršku - drobné kolejivo. 

Dlouholetá tradice výroby tohoto širokého spektra výrobků pomáhá rozšiřovat portfólio 

dalších produktů a služeb a láká tak jak české tak zahraniční investory (ST, 2013). 

 TEPLOTECHNA Ostrava a.s. 

 

TEPLOTECHNA Ostrava a.s. působí jako stavebně-montážní podnik v oboru od 

roku 1951, který byl po kupónové privatizaci v roce 1992 transformován na privátní 

akciovou společnost. Firma se zaměřuje především na obor žárotechniky a výškových 

staveb - výstavby komínů (zděných, železobetonových, ocelových) (TTO, 2013). 

TEPLOTECHNA Ostrava a. s. sídlí v Ostravě (Slezská Ostrava) a pro své 

zákazníky zajišťuje: kompletní dodávky od projektové dokumentace po realizaci, odborné 

poradenství a trvalý servis (TTO, 2013). 
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 TT-CONTACT, s. r. o. 

 

Činnost této firmy se od předchozích liší tím, že neprodukuje žádné zboží, ale 

zabývá se poskytováním služeb pro firmy, vysoké a střední školy, organizace a státní 

instituce, veřejnost a jednotlivce. Firma od svého založení v roce 1999 zajišťuje 

outsourcing firemního vzdělávání (TT – Contact, 2013). 

TT- CONTACT, s. r. o. sídlí v Moravské Ostravě a hlavním principem jejich 

činnosti je systematičnost, koncepčnost, efektivita a okamžitá praktická využitelnost (TT – 

Contact, 2013). 

 TÜV SÜD Czech s.r.o 

 

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích 

průmyslu a služeb. V České republice je TÜV SÜD zastoupena od roku 1995, 

prostřednictvím společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. Společnost se svými devíti pobočkami 

pokrývá všechny regiony v ČR (TÜV SÜD, 2013). 

Pobočku, nacházející se v Moravskoslezském kraji, nalezneme v Ostravě – Přívoze. 

TÜV SÜD Czech s.r.o. poskytuje služby v oblastech: nezávislého ověřování, testování, 

inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání. Primární náplní jejich činnosti je 

poskytování nezávislého ověřování a certifikace. Tyto služby umožňují klientům přicházet 

na trh s produkty a službami, které se vyznačují vysokou mírou kvality, bezpečnosti 

a spolehlivosti. Tím dochází k výraznému zlepšení konkurenceschopnosti těchto produktů 

a služeb, a to na lokálních i světových trzích (TÜV SÜD, 2013). 

 V-NASS, a.s. 

 

Vznik společnosti VÍTKOVICE NASS, spol. s. r. o. se datuje k roku 1995. 100% 

podíl této firmy vlastní Vítkovice, a.s., pod kterou V-NASS, a. s. patří. Společnost V-

NASS, a.s. usiluje o udržení předního místa mezi nejlepšími firmami v oboru výroby 

přesných strojních dílů jak v ČR, tak i ve světě (V-NASS, 2012a). 

Společnost se nachází v Ostravě – Vítkovicích a dlouhodobě se zaměřuje na velmi 

přesnou a technologicky náročnou výrobu strojních dílů v různých oborech. Jedná se 

o obory jako je podmořská těžba ropy nebo také jaderné elektrárny. S pomocí špičkových 

technologií na CNC strojích poskytuje V-NASS, a. s. služby jako soustružení, frézování, 

navařování, broušení, atd. (V-NASS, 2012b). 
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 VÍTKOVICE CYLINDERS, a. s. 

 

Firma byla založena v roce 1995 a je dceřinou společností společnosti 

VÍTKOVICE a.s. VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. je jeden z největších světových výrobců 

bezešvých ocelových lahví, významný producent tlakových nádrží, vysokotlakých 

akumulátorů a mlecích koulí. Společnost je významným členem VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP (Vítkovice Cylinders, 2009). 

VÍTKOVICE CYLINDERS, a. s. sídlí v Ostravě – Vítkovicích. Mezi hlavní 

produkty, které nabízí, patří: vysokotlaké bezešvé ocelové lahve, stabilní tlakové nádoby 

a tělesa akumulátorových plášťů a ocelové mlecí koule a další (Vítkovice Cylinders, 2009). 

 VÍTKOVICE GEARWORKS, a. s. 

 

Počátky vzniku této firmy se vztahují už k roku 1926, ovšem jako akciová 

společnost byla v obchodním rejstříku zapsána od roku 2002 je členem VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP. Společnost VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. je zaměřena na 

výrobu a poskytování služeb převážně o oblastech převodovek, ozubených kol, zubových 

spojek, strojírenských dílů, náhradních dílů, tepelného zpracovávání a další servisní 

činnosti (Vítkovice Gearworks, 2009). 

VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. dále zajišťuje kompletní engineeringovou 

činnosti pro těžební průmysl a energetiku v oblastech jako je povrchová těžba (dodávky 

skládkových strojů, rýpadel, zakladačů, lodních vykladačů) a energetika (dodávky 

ventilátorových mlýnů pro zpracování uhlí). Jako všechny členy skupiny VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP i tuto společnost nalezneme v Ostravě – Vítkovicích (Vítkovice 

Gearworks, 2009). 

 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s. 

 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je významná strojírenská společnost 

s vlastní výrobou oceli, která se od svého vzniku v roce 2001 zaměřuje na dodávky 

zejména v oblasti těžkých ocelových odlitků, opracovaných výkovků, zalomených hřídelí 

a dílů lodí, zařízení oceláren a válcoven, tvářecích zařízení a válcovaných obručí pro 

železniční průmysl (VHM, 2009). 
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Firma sídlí v Ostravě – Vítkovicích, je členem skupiny VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP a své úsilí směřuje na zvyšování podílu výroby a dodávek 

strojírenských produktů s vysokou přidanou hodnotou (VHM, 2009). 

 VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. 

 

Historie společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. je spojena s rokem. 2001, 

kdy byla tato společnost založena jako servisní a výrobní organizace. Společnost poskytuje 

široké spektrum služeb v hutním, strojírenském a energetickém průmyslu (Vítkovice 

Mechanika, 2009). 

Firma je členem skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a nalezneme jí 

v Ostravě – Vítkovicích. VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. zajišťuje krytí potřeb externích 

zákazníků a dceřiných společností v HOLDINGU VÍTKOVICE při údržbě, opravách, 

modernizacích výrobního zařízení a investiční výstavbě. Základní sortiment strojírenských 

výrobků tvoří návrh a výroba strojních dílů, zařízení a ocelových konstrukcí. Základním 

atributem rozvoje společnosti je poskytování služeb v oblasti údržby výrobních 

a energetických zařízení (Vítkovice Mechanika, 2009). 

 VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. byla založena v roce 2008 a je také 

členem skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP se sídlem v Ostravě – Vítkovicích. 

Výrobní program společnosti se zaměřuje na obory jaderné energetiky, zařízení pro chemii 

a petrochemii, klasickou energetiku, ocelové konstrukce a mnoho dalších odvětví (VPE, 

2009). 

 VÍTKOVICE TESTING CENTER, s.r.o. 

 

Společnost je nezávislá zkušební laboratoř, která vznikla zápisem do obchodního 

rejstříku v roce 2001 a je členem skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Mezi 

hlavní činnosti této firmy patří: fyzikální a chemické zkoušky, metalografické zkoušky, 

zkušebna mechanických vlastností materiálu, kontrolní metrologické středisko, prodej 

měřidel a měřících přístrojů a další (VTC, 2009). 

VÍTKOVICE TESTING CENTER, s. r. o. nalezneme také v Ostravě – Vítkovicích. 

Firma dále nabízí komplexní pomoc při řešení problémů s kvalitou materiálů, včetně 

doporučení na úpravy výrobních technologií (VTC, 2009). 
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 VÍTKOVICE ÚAM a.s. 

 

Společnost VÍTKOVICE ÚAM a.s. provádí od roku 2001 aplikovaný 

a experimentální výzkum a poskytuje služby v oblasti technických výpočtů a analýz ve 

strojírenství a stavebnictví (VÚ, 2012). 

Činnost společnosti je zaměřena na numerické a experimentální analýzy 

energetických zařízení a konstrukcí při jejich návrhu, či na řešení technických problémů 

plynoucích z jejich provozu. Společnost, která je také členem skupiny VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP, se dlouhodobě zabývá hodnocením spolehlivosti a životnosti 

konstrukcí, provozovaných zařízení a potrubních systémů. Dále se zaměřuje na posuzování 

technického stavu, provozní způsobilosti, optimalizaci kontrol konstrukcí a zařízeních 

především v energetice, chemickém a petrochemickém průmyslu (VÚ, 2012). 

VÍTKOVICE ÚAM a. s. si klade za cíl rozvíjet aplikovaný a experimentální 

výzkum v oblasti přírodních a technických věd a tím přispět úspěšnému řešení technických 

problémů jak při návrhu konstrukcí a zařízení s vyššími parametry a nižší ekonomické 

náročnosti, tak ke zlepšení a optimalizování provozu stávajících zařízení (VÚ, 2012). 

 Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 

 

Tato společnost vznikla v roce 1997, ovšem počátky její existence se pohybují 

okolo roku 1830. Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o. je tradičním výrobcem válců 

pro válcování kovů, tvarových odlitků z ocelí a litin a od roku 2004 také odlitků ze slitin 

mědi (VS, 2013a). 

Firmu můžeme nalézt v Ostravě – Vítkovicích. V současné době Vítkovické 

slévárny, spol. s. r. o. řadí k předním evropským výrobcům pracovních válců pro teplé 

válcovny plechů. Využívají moderní licenční technologii odstředivého odlévání. Součástí 

výrobního programu je také výroba modelů a atypických výrobků ze dřeva. Podmínky pro 

další úspěšný rozvoj tvoří především vysoce kvalifikovaný tým odborníků, který svým 

profesionálním přístupem poskytuje vysoce nadstandardní služby (VS, 2013b). 

 VÍTKOVICKÁ SPŠ A GYMNÁZIUM 

 

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM je první 

specializovanou firemní školou. Škola umožňuje vzdělání v technických oborech 

zakončených výučním listem nebo maturitní zkouškou a gymnaziálním vzděláním. Škola 
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vznikla v reakci na zájem zaměstnavatelů o mladé lidi, kteří budou připraveni pracovat 

v náročných povoláních, především ve strojírenství, hutnictví a elektrotechnice 

(VSPŠ, 2010). 

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ vznikla v roce 2008 na základě zřizovatelské smlouvy 

školské právnické osoby a sídlí v Ostravě - Hrabůvce. Založení VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ 

PRUMYSLOVÉ ŠKOLY A GYMNÁZIA je dalším významným příspěvkem skupiny 

VITKOVICE MACHINERY GROUP k rozvoji vzdělání, kvalitnější přípravě mladé 

generace na uplatnění se v praxi a celkovému rozvoji osobnosti mladých lidí (VSPŠ, 

2010). 

 VŠB - TU Ostrava 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava navazuje na činnost Báňské 

akademie (pozdější Vysoké školy báňské) v Příbrami, která byla v roce 1945 přesunuta 

z Příbrami do Ostravy. Dnešní název školy zachycuje přechod od dřívější úzce zaměřené 

báňské školy k plnohodnotné technické univerzitě. Rektorem je od února 2010 prof. Ing. 

Ivo Vondrák, CSc. V lednu 2012 se začala slučovat s Ostravskou univerzitou v Ostravě se 

záměrem stát se třetí největší univerzitou v zemi a dosáhnout statutu výzkumné univerzity. 

Sloučení mělo být dokončeno do roku 2015, ovšem nakonec k tomuto sloučení podle 

školních zdrojů dojít nemá (VŠB-TU Ostrava, 2013a). 

VŠB-TU Ostrava má za sebou více než 160 let existence. Poskytuje bakalářské, 

magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních 

programech v prezenční i kombinované formě. Jedná se o tyto fakulty: hornicko-

geologická fakulta, fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, fakulta strojní, 

ekonomická fakulta, fakulta elektrotechniky a informatiky, fakulta stavební 

a bezpečnostního inženýrství. Sama realizuje nebo se spolupodílí na mnoha významných 

projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních 

univerzit a také soukromým sektorem (VŠB-TU Ostrava, 2013b). 

 SPŠ, OA a Jazyková škola, FM, p.o. 

 

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola ve Frýdku-Místku 

jsou školy, které mají dlouholetou tradici sahající až k roku 1955, kdy bylo rozhodnuto 

zřídit v místecké části okresního města novou střední školu, která by svými absolventy 

uspokojovala rostoucí poptávku po mladých technicích v průmyslových závodech na 
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Ostravsku. Tyto tři školy se v roce 2011 sloučily a hospodaří s jedním každoročně 

schvalovaným rozpočtem. Mezi obory, které se na školách vyučují, patří: hutnictví, 

strojírenství, technická zařízení budov, strojírenská technická administrativa, ekonomika 

a podnikání, technické lyceum, obchodní akademie a ekonomické lyceum (SPSOAFM, 

2013). 

 Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, p.o. 

 

Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, p. o. je státní škola zajišťující 

výuku čtyřletých oborů, jako jsou: mechanik seřizovač, strojírenství, ekonomika 

a podnikání a obráběč kovů. Její sídlo je, jak již název napovídá, v Ostravě – Vítkovicích, 

kde byla také zahájena výuka již v roce 1919. Tato škola se od roku 2011 řadí mezi 

kvalitní zařízení v Moravskoslezském kraji. Studenti jsou nadaní v technických oborech, 

ale také všeobecně ve vzdělávacích předmětech (SPŠ, 2006). 
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