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na pograniczu czesko-polskim w górach  Je-
seniki, w ramach którego zostało zbudowa-
ne Centrum Hydroterapeutyczne – ogrody 
wodne, składające się z tarasów, wodospa-
dów i brodzików. Uczestnicy imprezy mieli 
okazję na własną skórę wypróbować kom-
plet placówek wodoleczniczych na ścieżce, 
prowadzącej wokół cieku wodnego. (Projekt 

pojawił się nawet w audycji Toulava kame-
ra (Bąkająca kamera) z produkcji Telewizji 
Czeskiej w dniu 22.07. 2012r.) 

W Prudniku przedstawiono inne projekty, 
konkretnie projekt Stworzenie materialnej 
bazy przygranicznej dla ochrony tekstylnych 
tradycji kulturalnych Prudniku i Krnova, 
w ramach którego zbudowano Centrum 
Tradycji Tekstylnych. 

Tradycyjna kuchnia czesko-polska w Eu-
roregionu Praděd – przybliżenie oferty 
edukacyjnej szkół partnerskich w Prudni-
ku i mieście Albrechtice było przyjemnym 
urozmaiceniem imprezy rocznicowej. 
Następnie zaprezentowano pokaz techniki 
przeciwpożarowej, sporządzonej z projektu 
Stworzenie bazy współpracy przygranicznej 
służby ratowniczej. 
Z obszaru wsparcia 1.1. został następnie 
przedstawiony projekt Powrót zadania drogi 
przygranicznej Prudnik – Rýlovka na pod-
stawie Umowy z Schengen.

W dniu następnym zostały w ramach czę-
ści konferencyjnej zaprezentowane projekty 
z innych regionów, które zdobyły pierwsze 
miejsca w Konkursie o najwięcej inspirujący 
projekt. 

Program Operacyjny Współpracy Transgra-
nicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska 2007 – 2013 (Program) nawiązuje 
na Inicjatywę Wspólnoty INTERREG IIIA, 
realizowany w pograniczu czesko-polskim 
w okresie 2004 – 2006.

Głównym celem Programu jest Wsparcie 
rozwoju socjalno-ekonomicznego obsza-
ru czesko-polskiego przygranicza poprzez 
wzmocnienie jego konkurencyjności i spój-
ności oraz promocji współpracy partnerskiej 
jego mieszkańców. 

Na realizację Programu została przydzielona 
z środków ERDF kwota 219 459 344 EUR. 
W ciągu 4 lat zostało podano więcej jak 500 
wniosków, kiedy więcej jak 200 z nich prze-
znaczono dotację z ERDF. 

Jiří Daniel 
(udostępnione dokumenty Maciej Molak)

JARNOLTÓWEK. Horské 
středisko s několika hotely 
a penziony uprostřed Jese-
níků kousíček od českých 

Zlatých hor na polské straně hranice. 
Účastníci výroční akce programu OP ČP 
ve dnech 29. – 30. 5. 2012, které se účastni-
li zástupci Evropské komise, ministerstev 
ČR a Polska, krajských a maršálkovských 
úřadů, euroregionů a realizátoři projek-
tů ale příliš času na rozjímání v malebné 
krajině neměli. STS Olomouc pro ně při-
pravil bohatý program.

Hned na úvod byly vyhlášeny výsledky hla-
sování soutěže o nejlepší projekty a vzápětí 
odvážely dva autobusy účastníky do Lázní 
Jeseník a Prudniku.
 
Předání cen za 1. místo v rámci Soutěže  
o nejinspirativnější projekt.
Název projektu: Odkaz Vincenze Priessnitze 
v česko-polském příhraničí. 
Cenu převzal zástupce Společnosti Vincenze 
Priessnitze MUDr. Jaroslav Novotný a sta-
rosta obce Glucholazy Edward Szupryc-
zyński

Hlavním bodem programu byla návštěva 
projektu Odkaz Vincenze Priessnitze v čes-
ko - polském příhraničí v Jeseníku, v rámci 
kterého bylo vybudováno hydroterapeutické 
centrum – vodní zahrady, skládající se z te-
ras, vodopádů a brouzdališť. Účastníci akce 
si mohli na vlastní kůži vyzkoušet soustavu 
vodoléčebných stanovišť na stezce vedou-
cí kolem vodního toku. (Projekt se objevil 
dokonce i v pořadu Toulavá kamera České 
televize 22. 7. 2012.) 

V Prudniku byly představeny další projekty, 
konkrétně projekt Vytvoření příhraničního 
materiálního základu pro ochranu textil-
ních kulturních tradic Prudniku a Krnova, 
v rámci kterého bylo nově vybudováno Cen-
trum textilních tradic. 

Tradiční česko-polská kuchyně v Euroregi-
onu Praděd – přiblížení vzdělávací nabídky 
partnerských škol v Prudniku a Městě Al-
brechticích se stala příjemným zpestřením 
výroční akce. 
Dále byla prezentována hasičská techni-
ka, pořízená z projektu Vytvoření základny 
příhraniční spolupráce záchranných služeb 
projekt. 
Z oblasti podpory 1.1. byl pak představen 
projekt Navrácení příhraniční funkce cesty 
Prudnik – Rýlovka na základě Schengenské 
smlouvy. 
Následující den pak byly v rámci konferenč-
ní části akce prezentovány projekty z jiných 
regionů, které se umístily na předních mís-
tech v Soutěži o nejinspirativnější projekt. 

Operační program přeshraniční spoluprá-
ce Česká republika – Polská republika 2007 
– 2013 (Program) navazuje na Iniciativu 
Společenství INTERREG IIIA realizovanou 
v česko - polském pohraničí v období 2004 
– 2006.
Hlavním cílem Programu je Podpora soci-
o-ekonomického rozvoje území česko-pol-
ského příhraničí posilováním jeho konku-
renceschopnosti a soudržnosti a propagací 
partnerské spolupráce jeho obyvatel.

Na realizaci Programu bylo alokováno  
z prostředků ERDF 219 459 344 EUR. Bě-
hem 4 let bylo předloženo více než 500 žá-
dostí, přitom více než 200 z nich byla přidě-
lena dotace z ERDF. 

JARNOLTÓWEK. Górski 
ośrodek z kilkoma hotelami 
i pensjonatami w środku 
gór Jeseniki, blisko od cze-

skich Złotych Gór po polskiej stronie gra-
nicy. Uczestniczący imprezy rocznicowej 
programu PO CZP w dniach od 29. – 30. 5. 
2012r., której także uczestniczyli przedsta-
wiciele Komisji Europejskiej, ministerstw 
RCZ i Polski, urzędów wojewódzkich 
i marszałkowskich, euroregionów oraz 
realizatorzy projektów jednak zbyt dużo 
czasu na rozmyślenia w malowniczej kra-
inie nie mieli. STS Olomouc dla nich przy-
gotowało bogaty program.

Od razu na wstępie ogłoszono wyniki głoso-
wania w konkursie o najlepsze projekty i na-
stępnie odwiozły dwa autobusy uczestników 
do kurortu Lázně Jeseník i do Prudniku. 

Wręczenie nagrody za 1 miejsce w Konkur-
sie o Najbardziej Inspirujący Projekt
Tytuł projektu: Dziedzictwo Vincentego 
Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim. 
Nagrodę odebrał przedstawiciel Towarzy-
stwa Vincentego Priessnitza MUDr. Jaroslav 
Novotný oraz Burmistrz Gminy Głuchołazy, 
pan Edward Szupryczyński.

Głównym punktem programu były wizyta 
projektu Dziedzictwo Vincentego Priessnitza 

Dostáváte do rukou zbrusu 
nový časopis Inovace na čes-
ko-polském pomezí, který vy-

chází v rámci stejnojmenného projektu za-
měřeného právě na tuto problematiku. Cílem 
české i polské redakce je otevřeně informovat 
o inovacích v podnikatelském prostředí, ale  
i o přínosech česko-polských projektů podpoře-
ných ze strany EU. Tištěná verze časopisu je dis-
tribuována v nákladu 8 tisíc výtisků na českou  
i polskou stranu hranice k podnikatelům, orgá-
nům státní správy i samosprávy, realizátorům 
projektů a dalším osobám rozvíjejícím česko-pol-
skou spolupráci. Uvítáme tedy nejen Vaše tipy na 
publicitu, ale i Vaše tipy na další odběratele časo-
pisu. Vycházíme 4x ročně. Uzávěrka příštího čísla 
je na konci října, 2. číslo vyjde v listopadu.

Trzymasz właśnie zupełnie nową 
gazetę Innowacja w czesko-polskim 
przygraniczu, którą wydawano 

w ramach projektu o tej samej nazwie, poświę-
conej właśnie tym samym problemom. Celem 
redakcji czeskiej i polskiej to otwarcie informo-
wać o innowacjach w branży przedsiębiorczej, 
jak również o korzyściach czesko-polskich pro-
jektów wspieranych ze strony UE. Drukowa-
na wersja czasopisma zostanie dystrybuowana  
w nakładzie 8 tysięcy na czeską i polską stro-
nę granicy dla przedsiębiorców, instytucji pań-
stwowych i samorządów, realizatorów projektów  
i innych osób, rozwijających czesko-polską współ-
pracę w przygraniczu. Czekamy więc nie tylko na 
twoje propozycje dotyczące promocji, ale również 
twoje typy na dalszych odbiorców czasopisma. 
Gazeta zostanie wydana 4 razy w roku. Zamknię-
cie następnego wydania pod koniec października,  
2 wydanie okaże się w listopadzie.     

Jiří Daniel

Od 1. 7. 2012 závazně platí nově ak-
tualizovaná verze č. 5 Příručky pro 
příjemce dotace.

Dne 1. 8. 2012 byl zveřejněn Metodický pokyn 
Řídícího orgánu k Příručce pro žadatele. Pravidla 
popsaná v tomto dokumentu budou závazná pro 
všechny žadatele, kteří budou předkládat projek-
tové žádosti v rámci průběžné výzvy v termínu do 
17. 9. 2012.

Od 01.07.2012 r. obowiązuje nowa, 
zaktualizowana wersja Podręcznika 
Beneficjenta, wersja 5.

Dnia 01.08.2012 r. zostanie upublicznione Zarzą-
dzenie Metodologiczne Instytucji Zarządzającej 
do Podręcznika Wnioskodawcy. Zasady opisane 
w tym dokumencie będą obowiązywały wszystkich 
Wnioskodawców, którzy składają projekty w nabo-
rze ciągłym do dnia 17.09.2012 r. 

Innowacje na czesko-polskim pograniczu

na česko-polském pomezí

inovace  

V Prudniku si návštěvníci prohlédli hasičskou techniku, pořízenou z projektu Vytvoření základny 
příhraniční spolupráce záchranných služeb. / W Prudniku zwiedzający oglądali wyposażenie straży 
pożarnej, zakupioną z projektu Utworzenie bazy współpracy przygranicznej  służb ratowniczych.

Odkaz Vincenze Priessnitze v česko - polském příhraničí v Jeseníku /  Przekaz Vincenze Priessnitze w przygraniczu czesko – polskim w Jesenikach
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Cílem soutěže, kterou vy-
hlásil Společný technický 
sekretariát v březnu 2012, 
bylo seznámit širokou ve-

řejnost se zajímavými projekty realizova-
nými v rámci Programu. 

Do soutěže byly nominovány projekty, je-
jichž realizace byla ukončena nejpozději  
v roce 2011. Projekty byly nominovány pra-
covníky krajských a maršálkovských úřadů, 
kteří vybírali nejlepší projekty z těch, které 
byly realizovány na území daného regionu. 

Při výběru projektů byl zohledněn příspěvek 
projektu k dosažení cílů Programu a rozvo-
ji přeshraničních vazeb, dopad projektu do 
příhraničí a výjimečnost aktivit, které mo-
hou inspirovat další subjekty k následování. 

Celkem bylo nominováno 19 projektů, 
z nichž veřejnost vybrala prostřednictvím 
internetového hlasování nejzajímavější pro-
jekty. Hlasování bylo ukončeno ke dni 30. 4. 
2012 a zúčastnilo se ho celkem 1644 osob. 

Společný technický sekretariát děkuje všem, 
kteří se na soutěži podíleli jak při výběru 
projektů, tak hlasujícím a autorům zajíma-
vých komentářů. 

Celem konkursu, ogłoszo-
nego przez Wspólny Sekre-
tariat Techniczny w marcu 
2012, było zapoznanie sze-

rokiej opinii publicznej z interesujący-
mi projektami realizowanymi w ramach  
Programu. 

Do konkursu nominowano projekty, któ-
rych realizacja została zakończona najpóź-
niej w 2011 roku. Projekty zostały nomino-
wane przez pracowników urzędów krajskich 
i urzędów marszałkowskich, którzy wybrali 
najlepsze projekty spośród tych, jakie były 
realizowane na terenie danego regionu. 

Przy wyborze projektów uwzględniono 
wkład projektu w osiągnięcie celów Pro-
gramu i w rozwój więzi transgranicznych, 
wpływ projektu na pogranicze oraz wyjątko-
wość działań, które mogą zainspirować inne 
podmioty do naśladownictwa. 

Soutěž o nejinspirativnější Projekt 
Konkurs na najbardziej Inspirujący Projekt 

Vytvoření přeshraničního materiálního základu pro ochranu textilních kulturních tradic Prudniku 
a Krnova / Utworzenie przygranicznej bazy materialnej służącej ochronie włókienniczych tradycji 
kulturalnych Prudnika i Krnova

Odkaz Vincenze Priessnitze / Dziedzictwo 
Vincenza Priessnitza Odkaz Vincenze Priessnitze / Dziedzictwo Vincenza Priessnitza

Výsledky hlasování: 

1. Odkaz Vincenze Priessnitze v česko  
 - polském příhraničí
2.  11. filmová přehlídka Kino na hranici

3. Čarodějnickou cyklotrasou po česko 
 - polském příhraničí
4./5.  Podzemí Krkonoš 
4./5.  Řeky rozdělují, řeky spojují  
 - vybudování nástupních míst pro  
 vodáky na Odře a Olši
6.  Revitalizace železniční trati Szklarska  
 Poręba – Harrachov
7.  Ekologie bez hranic 
8.  Poznej svého souseda
9.  Slezsko bez hranic - rozhledny  
 a vyhlídková místa
10.  Vytvoření přeshraničního materiálního  
 základu pro ochranu textilních   
 kulturních tradic Prudniku a Krnova

Łącznie nominowano 19 projektów, z któ-
rych opinia publiczna wybrała w głosowa-
niu internetowym najbardziej interesujące 
projekty. Głosowanie zostało zakończone 
dnia 30.04.2012, uczestniczyły w nim łącz-
nie 1644 osoby. 

Wspólny Sekretariat Techniczny dziękuje 
wszystkim, którzy uczestniczyli w konkursie 
i w wyborze projektów, a także głosującym 
i autorom interesujących komentarzy. 

Wyniki głosowania: 

1. Dziedzictwo Vincenza Priessnitza  
 na czesko - polskim pograniczu

2.  XI przegląd filmowy Kino na granicy
3.  Czarodziejską ścieżką rowerową po  
 czesko-polskim pograniczu
4./5. Podziemia Karkonoszy 
4./5. Rzeki dzielą, rzeki łączą 
 – zbudowanie przystani dla   
 wodniaków na Odrze i Olzie
6.  Rewitalizacja linii kolejowej Szklarska  
 Poręba - Harrachov
7.  Ekologia bez granic 
8.  Poznaj swojego sąsiada
9.  Śląsk bez granic – wieże widokowe  
 i punkty widokowe
10. Utworzenie przygranicznej 
 bazy materialnej służącej ochronie  
 włókienniczych tradycji kulturalnych  
 Prudnika i Krnova
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Přirozený produkt, nejčerstvější dokonče-
ná perla programu přeshraniční spolupráce, 
praktická i krásná lávka na řece Olši mezi 
Cieszynem a Českým Těšínem.

Inspirace z francouzského Strasbourgu a německého Kehlu. 
Promyšlené dílo. „Lávka se smíšeným provozem pro pěší 
a cyklisty propojuje stávající CZ a PL nábřeží, parky, aleje, 
sportoviště, kemping Olza a především umožní komunikační 
propojení cyklotras (okruh oběma Těšíny). Součástí projektu 
je rovněž vybudování nástupní rampy z chodníku podél řeky 
Olše, osvětlení lávky i cyklostezky včetně nezbytných přeložek 
inženýrských sítí.

Projekt Sportovní lávky tak demonstruje možnosti, které 
vznikly díky vytvoření Schengenského prostoru a využití 
dobrých praktik v rámci Evropské unie|“, tolik o lávce mj. 
tisková zpráva Euroregionu Těšínské Slezko, který řídí výrazná 
osobnost celého OP ČP Václav Laštůvka. 

Dílo je téměř sto metrů dlouhé, 3,5 metru široké a od myšlenky 
v roce 2008 po jeho realizaci (kolaudace 6/2012) uplynuly 
pouhé 4 roky. 

Produkt naturalny, najświeższa zakończo-
na perła programu współpracy transgranicz-
nej, praktyczny i przepiękny most przez rzekę  
Olszę pomiędzy Cieszynem i Českim Těšínem.

Inspiracja z francuskiego Strasbourgu i niemieckiego Kehl. 
Przemyślane dzieło. „Mostek z rozmaitym ruchem jak dla 
pieszych, tak dla rowerzystów łączy istniejące nabrzeże CZ 
i PL, parki, aleje, boiska sportowe, kemping Olza i szczegól-
nie umożliwi połączenie komunikacyjne ścieżek rowerowych 
(okręg przez oby dwa Cieszyny). Częścią projektu to również 
budowa pomostu wejściowego z chodniku wzdłuż rzeki Olsze, 
oświetlenie mostka i ścieżki rowerowej, w tym niezbędnych 
przeniesień sieci inżynierskich.

Projekt SPORTMOSTU tak pokazuje możliwości, które po-
wstały dzięki utworzenia strefy Schengen i wykorzystania 
dobrej praktyki w ramach Unii Europejskiej“, tyle o mostku, 
oprócz innego wiadomość prasowa Euroregionu Těšínské 
Slezko –Śląsk Cieszyński, który prowadzi znacząca osobliwość 
całego PO CZP Václav Laštůvka. 

Dzieło jest prawie sto metrów długie, 3,5 metru szerokie i od 
idei z 2008 roku po jego przekazaniu (6/2012) minęło zaled-
wie 4 lata. 

Sportovní lávka Český Těšín – Cieszyn
SPORTMOST Český Těšín – Cieszyn

Jiří Daniel, foto na titulní straně i uvnitř listu Marek Džupin

Mistrz olimpijski Jaroslav Kulhavý
Olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý

Biker Jaroslav Kulha-
vý (27) zdobył złoto na 
Olimpiadzie. Jest jedynym 
mistrzem olimpijskim  

XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich 
w Londynie z przygranicza czesko-pol-
skiego. Przypomnijmy sobie, że Czesi 
zdobyli 4 złote, 3 srebrne, 3 brązowe  
medale, Polacy 2 złote, 4 srebrne i 4 
brązowe medale.

Jeszcze przed olimpiadą nie ukrywał, 
że jest w porządku i potrafi wygrywać. 
„Zrobiłem maksimum w przygotowa-
niu się do igrzysk”, mówił do znajo-
mych.  I do końca trzymał się planów. 
Zwyciężył!

Większość z nas oglądał w telewizji, jak 
Kulhavý pod koniec wyprzedził Szwaj-

cara Nino Schurtera. To był wspaniały 
wyścig, kto nad kim zwycięży podczas 
Mistrzostw Świata ostatnich dwóch lat. 
Dzięki doskonałemu manewrowaniu 
tuż przed metą zadecydował o zwycię-
stwu czeski reprezentant.

W domu w Ústí nad Orlicí przywitali 
go odpowiednio po królewsku, co jest 
widoczne ze zdjęć, które do nas przysłał 
Petr Wagenknecht. 

Nasza redakcja dała Jarosławowi Kulha-
vemu dwie zapytania:

Gdzie się Pan przygotowywał na olim-
piadę ?
„Mam taki pięćdziesięciu kilometro-
wy długi okręg wokół Ústí nad Orlicí, 
jednak jeżdżę wszędzie tutaj dookoła, 
szczególnie w kierunku na Góry Orlic-
kie.“

Zajmujemy się środowiskiem bizneso-
wym. Jaki jest Pana stosunek do bizne-
su?
„Bardzo dobry, ojciec prowadzi firmę 
transportową, matka jest fryzjerką. A 
ja osobiście prowadzę swoją działal-
ność w reklamie i marketingu.“

Jiří Daniel

Biker Jaroslav Kulhavý 
(27) vybojoval olympijské 
zlato. Je jediným olympij-
ským vítězem na XXX. 

LOH V Londýně z česko-polského po-
mezí. Připomeňme si, že Češi získali 4 
zlaté, 3 stříbrné, 3 bronzové medaile, 
Poláci 2 zlaté, 4 stříbrné, 4 bronzové 
medaile. 

Už před olympiádou se netajil tím, že je 
v pořádku a umí vyhrávat. „Udělal jsem 
v přípravě maximum“, říkal známým.  
Plánu se držel do puntíku. Vyhrál!

Většina z nás v televizi sledovala, jak se 
Kulhavý v závěru dostal přes Švýcara 
Nino Schurtera. Byl to nádherný sou-
boj kdo z koho vítězů Světového poháru 
posledních dvou let. Skvělým mané-
vrem před cílem ho pro sebe rozhodl 
český reprezentant.

Doma v Ústí nad Orlicí jej přijali hned 
po příletu skutečně královsky, což je pa-
trné ze snímků, které nám poslal Petr 
Wagenknecht. 

Naše redakce položila Jaroslavu Kulha-
vému dvě otázky:

Kde jste se na olympiádu připravoval?
„Mám takový padesátikilometrový 
okruh  okolo Ústí nad Orlicí, ale jez-
dím tady všude kolem, hlavně směrem 
k Orlickým horám.“

Zabýváme se podnikatelským prostře-
dím. Jaký je váš vztah k podnikání?
„Velmi dobrý, táta má autodopravu, 
matka kadeřnictví. A já sám podni-
kám jako OSVČ v reklamě a marke-
tingu.“

Jiří Daniel
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jí bude na území České republiky povole-
na těžba břidlicového plynu. „Pokud o to 
ale nebudete mít zájem, půjdeme pryč,“ 
uklidňoval začátkem března David Messina, 
výkonný ředitel společnosti Hutton Energy, 
Sám ale přiznává, že těžba nebude bez do-
padů na životní prostředí. Česku i Evropě by 
ale mohla otevřít nové energetické možnos-
ti. To však starosty ani bouřící se veřejnost 

neuklidnilo. Protesty, k nimž se přidaly i ob-
čanské iniciativy, vyústily ve snahu zakázat 
v České republice i samotný průzkum meto-
dou hydraulického štěpení.

Starostové: NE
„Průzkum a těžba by se mohly uskutečnit 
všude, kam je vidět, umíte si představit 
věže v téhle krajině?“ nemůže nápadu těžit 
v turistické oblasti starosta malé obce Šo-
nov u polských hranic Vladimír Grusman. 
„Postaví se těžní věž, která je vysoká 50, 60, 
někdy 70 metrů a začne se vrtat do hloubek 
přes 2 kilometry“, popisuje průzkumnou 
metodu Jiří Malík z koalice občanských 
iniciativ STOP HF. Podle něj by se narušily 
podzemní zásobárny pitné vody a celá turis-
tická oblast Teplicko-adršpašských skal by se 
zničila.  Vzniklé škody by pak zaplatil každý 
občan ČR. Záměr povolit průzkum v CHKO 
Broumovsko nechápou ani starostové obcí, 
ve kterých se např. v zimě nesmí solit silni-
ce, aby se ochránily podzemní zdroje pitné 
vody. Své zkušenosti s těžbou mají i obyva-
telé Trutnovska a neobměkčily by je ani ani 
finanční kompenzace od těžařů. „Tato oblast 
má neblahé zkušenosti s následky těžby čer-
ného uhlí,“ upozorňuje starosta Trutnova 
Ivan Adamec.  Deklaraci proti testovacím 
vrtům nakonec podepsalo na šedesát obcí.

O záměru australsko-ame-
rické firmy Hutton Energy 
prozkoumat zásoby a poté 
těžit břidlicový plyn na úze-

mí Trutnovska, Náchodska a Broumovska 
se obyvatelé území dověděli koncem roku 
2011, když Územní pracoviště Minister-
stva životního prostředí se sídlem v Hradci 
Králové stanovilo území pro průzkum. To 
má rozlohu 77 tis. km2 a zahrnuje i oblast 
Krkonoš a Chráněnou krajinnou oblast 
Broumovska. I když samotné stanovení 
průzkumného území ještě nezaručuje těža-
řům těžbu ani průzkum, starosty dotčených 
obcí tato zpráva znepokojila , přidaly se  
i občanské iniciativy a desítky lidí se sešly  
i na náměstích na protestních akcích. 

Pokud nebudete mít zá-
jem, půjdeme pryč
Břidlicový plyn se stal ve Spojených státech 
během posledních let zdrojem přírodního 
plynu, jehož význam stále narůstá a zájem 
o tyto zdroje přírodního plynu se rozšířil  
i v ostatních částech světa. Podle některých 
odborníků lze očekávat, že břidlicový plyn 
uspokojí až polovinu dodávek přírodního 
plynu v Severní Americe v roce 2020. Nad-
národní firmy chtějí těžit plyn z břidlic na 
řadě míst i v Česku. V současnosti se hovoří 
o lokalitách až v pěti krajích. 

Jak probíhá průzkum? Při takzvaném hyd-
raulickém štěpení provedou těžaři až něko-
lik kilometrů hluboký vrt, do kterého se pod 
tlakem vhání voda s pískem a chemickými 
přísadami. Z vrtu se pak čerpá unikající 
břidlicový plyn.  To se ale nelíbí ekologům 
ani obyvatelům dotčených oblastí. „ Brou-
movsko je zásobárna pitné vody pro celý 
kraj, obáváme se narušení těchto zdrojů“, 
říká Jiří Škop, místostarosta Police nad Me-
tují, a v rukou drží petici, kterou podepsalo 
už 50 tisíc lidí. Svůj nesouhlas vyjádřili sta-
rostové 60 obcí i při setkání se zástupci těža-
řů.  Společnost Hutton Energy chce v Česku 
investovat desítky milionů dolarů, jestliže 

Přijel i ministr
Ministr životního prostředí Tomáš Chalu-
pa po setkání se starosty obcí přímo v re-
gionu Broumovska nakonec připustil, že 
všechny argumenty i obavy veřejnosti jsou 
na místě, zrušil proto dosavadní souhlas 
s průzkumem a vrátil věc zpět k projed-
nání územnímu pracovišti Ministerstva 
životního prostředí. To ale starosty ještě 

dostatečně neuklidnilo, nové správní ří-
zení možná nepovolí průzkum v lokalitě 
Trutnovsko, může ale přijít kdykoliv jindy 
nová snaha těžařů, míní starosta Náchoda 
Jan Birke. Jednoznačný nesouhlas s těžbou  
i samotným průzkumem by podle něho měl 
vést k legislativní změně. To uznává i ministr 
životního prostředí Tomáš Chalupa. Zákon  
o geologických pracích a horní zákon jsou 
starší než 20 let a často nedávají dostateč-
nou právní jistotu: „V některé oblasti se 
třeba povolí průzkum, najde se ložisko, 
ale z nějakého důvodu – třeba ochrany 
přírody, či ochrany vodního zdroje a po-
dobně – by se těžba nepovolila. Nechceme 
Česko vystavit riziku právních sporů a ar-
bitráží,“ říká ministr.  

Hlasité NE břidlicovému plynu ze strany 
obcí a obyvatel dotčených lokalit nakonec, 
zdá se, vyslyšeli i kraje poslanci. Průzkum 
břidlicových plynů metodou hydraulického 
štěpení na území české republiky odmítli 
nakonec i hejtmané všech krajů na setkání 
4.května v Plzni. Předseda Asociace krajů 
ČR, poslanec a jihomoravský hejtman Mi-
chal Hašek (ČSSD) věří jedině v sílu zá-
kona, v nejbližších týdnech proto podá do 
sněmovny návrh zákona, který by těžbu 
zakázal.

O intencji firmy australij-
sko –amerykańskiej Hutton 
Energy dotyczące badań 
zapasów i następnie wy-

dobyciu gazów łupkowych na terytorium 
regionu Trutnowska, Nachodska i Bro-
umovska dowiedzieli się mieszkańcy pod 
koniec roku 2011, kiedy Placówka teryto-
rialna Ministerstw środowiska z siedzibą 
w Hradcu Králové wyznaczyła terytorium 
badawcze. Obejmuje ono powierzchnię  
77 tyś. km2 i zawiera również obszar Kar-
konoszy i Chronionego regionu Broumow-
ska. I nawet kiedy samotne ograniczenie 
obszaru badawczego jeszcze nie zapewnia 
dla wydobywców wydobycie lub badania, 
i kiedy wiadomość o takim zamiarze za-
niepokoiła burmistrzów dotkniętych gmin, 
dołączyły się jeszcze następne inicjatywy 
mieszkańców oraz dziesiątki ludzi zgro-
madzili się na placach podczas akcji pro-
testacyjnych. 

Jeżeli nie będziecie zainte-
resowani, to odejdziemy 
Gaz łupkowy stał się w Stanach Zjednoczo-
nych w ciągu ostatnich lat źródłem gazu 
ziemnego, którego znaczenie ciągle rośnie  
i zainteresowanie o te źródła naturalnego 
gazu ziemnego rozszerzył się również w po-
zostałych częściach świata. Według opinii 
niektórych specjalistów możemy oczekiwać, 

że gaz łupkowy zaspokoi nawet połowę do-
staw gazu naturalnego w Ameryce Północ-
nej w roku 2020. Ponadpaństwowe firmy 
chcą wydobywać gaz z łupku także w wielu 
miejscach w Czechach. Obecnie rozmawiano  
o miejscach aż w pięciu regionach. 
Jak odbywa ją się badania? Podczas tak 
zwanego rozszczepienia hydraulicznego wy-
konają wydobywcy nawet kilka kilometrów 
głęboki otwór wiertniczy, do którego pod 
ciśnieniem napędzają wodę z piaskiem oraz 
dodatkami chemicznymi. Z odwiertu potem 
pompowano unikający gaz łupkowy.  Taki 
sposób się jednak nie podoba ekologom, ani 
mieszkańcom dotkniętych regionów. „Bro-
umowsko to jest źródło zaopatrzenia wody 
potnej dla całego regionu, i obawiamy się, 
że dojdzie do zakłócenia tych źródeł“, mówi 
Jiří Škop, Wiceburmistrz miasteczka Police 
nad Metují, i w ręku trzyma petycję, którą 
już podpisało 50 tysięcy ludzi. Swój sprze-
ciw wyrazili burmistrzy z 60 gmin podczas 
spotkania z przedstawicielami firm wy-
dobywczych.  Spółka Hutton Energy chce  
w Czechach zainwestować dziesiątki milio-
nów dolarów, jeżeli zostanie wydano zezwo-
lenie na wydobycie gazu łupkowego na tery-
torium Republiki Czeskiej. „Jednak, kiedy 
nie będziecie zainteresowani wydobyciem 

gazu, odejdziemy stąd,“ zaspakajał na po-
czątku marca pan David Messina, Dyrektor 
produkcyjny spółki Hutton Energy. Sam 
jednak przyznał, że wydobycie nie odbędzie 
się bez konsekwencji na środowisko natury. 
Czechom i Europie mogą być otwarte nowe 
możliwości energetyczne. To jednak bur-
mistrzów, ani buntującą się publiczność nie 
uspokoiło. Protesty, do których dołączyły 
także inicjatywy publiczne, przeszły w dą-
żenie zabronić w Republice Czeskiej nawet 
samotne badania poprzez metodę rozszcze-
pienia hydraulicznego.

Burmistrzy: NIE
„Badania i wydobycie może się odbyć wszę-
dzie tam, dokąd widać, czy potraficie sobie 
wyobrazić wieże w tej krainie?“ nie potrafi 
korzystać z pomysłu w branży turystycznej 
burmistrz małej gminy Šonov przy granicy 
polskiej pan Vladimír Grusman. „Zostanie 
zbudowana wieża wiertnicza, wysoka 50, 
60 i czasami 70 metrów i będą rozpoczęte 
wiercenia do głębokości ponad 2 kilometry“, 
opisuje metodę badawczą Jiří Malík z koali-
cji inicjatyw obywatelskich STOP HF. We-
dług jego zdania by doszło do naruszenia 
podziemnych źródeł wody pitnej i cały ob-
szar turystyczny Teplicko-adršpašskich skał 
by został zniszczony. Szkody, które by po-
wstały, by później zapłacił każdy z obywatel 
RCZ. Zamiaru wydać zezwolenie na badanie 

w CHKO Broumowsko, nie rozumieją ani 
burmistrzowie gmin, w których zabroniono 
na przykład w okresie zimowym sypać dro-
gi solą, by ochronić podziemne źródła wody 
pitnej. Swoje doświadczenia z wydobyciem 
mają także mieszkańcy Trutnowska i nie 
ułagodziły ich nawet kompensaty finanso-
we od wydobywców. „Ten obszar ma fatalne 
doświadczenia skutków z wydobycia węgla 
kamiennego” uprzedza burmistrz Trutno-
wa pan Ivan Adamec. Deklarację przeciw 
odwiertom próbnym w końcu podpisało na 
około sześćdziesięciu gmin.

Przyjechał nawet minister
Minister środowiska Tomáš Chalupa po spo-
tkaniu z burmistrzami gmin bezpośrednio  
w regionu Broumowska w końcu przyznał, 
że wszystkie argumenty oraz obawy publicz-
ności są na miejscu, i z tego powodu uchylił 
dotychczasową wydaną zgodę na badania  
i całą sprawę oddał z powrotem do omó-
wienia terytorialnej placówce Ministerstwa 
środowiska. To jednak jeszcze nie uspokoił 
obecnych burmistrzów, nowe postępowanie 
administracyjne może nie pozwoli badania  
w obszarze Trutnowsko, jednak może kie-
dykolwiek przyjść nowe usiłowanie wydo-
bywców, domyśla się burmistrz miasta Na-
chod pan Jan Birke. Jednoznaczne wydanie 
sprzeczności na wydobycie i samotne prace 
badawcze według niego mogą poprowadzić 
do zmiany legislatywnej. To same przypusz-
cza także minister środowiska pan Tomáš 
Chalupa. Ustawa o działaniach geologicz-
nych oraz ustawa górnicza są starsze jak 20 
lat i często nie dają wystarczającego zabez-
pieczenia prawnego:  „W niektórych ob-
szarach czasami zostanie wydane zezwo-
lenie na badania, znajdzie się złoże, ale  
z jakiegoś powodu – na przykład z powodu 
ochrony natury, lub ochrony źródła wodne-
go lub podobnie – może zostać na wydoby-
cie wydane zezwolenie. Nie chcemy Czechy 
wystawić ryzyku sporów prawnych i arbitra-
żu,“ mówi minister.

groźba czy nadzieja? hrozba nebo naděje? 
Głośno powiedziane NIE dla gazu łupkowe-
go ze strony gmin i mieszkańców dotkniętych 
regionów w końcu, jak się wydaje, słyszeli 
także województwa. Badania gazów łupko-
wych metodą rozszczepienia na terytorium 
Republiki Czeskiej odmówili w końcu także 
marszałkowie wszystkich regionów podczas 
spotkania w dniu 4 maja w Plzni. Przewod-
niczący Asocjacji regionów RCZ, poseł i mar-
szałek regionu południowych Moraw Michal 
Hašek (CZSSD) jest przekonany tylko w moc 
prawa, dlatego w najbliższych tygodniach 
poda do sejmu propozycję ustawy, która by 
wydobycie zabroniła.

Jiřina Mužíková 



REGION PANDA  /  SIPH ŚWIDNICA
na česko-polském pomezí

inovace   
na Czesko-polskIm poGRanICzU

innowacje   SIPH ŚWIDNICA   /  REGION PANDA

Ze světa plastů
Ze świata sztucznych tworzyw 

Zajímají nás inovace výrobků. Můžete po-
psat způsob a přínos vaší výrobkové a ma-
teriálové inovace?
Výrobková inovace spočívá především 
v tom, že družstvo se s cílem stále dokona-
lejšího uspokojování potřeb a přání zákazní-
ků snaží neustále inovovat svou výrobkovou 
řadu tím, že na trh uvádí další nové výrobky 
v moderních elegantních designech a barev-
ných provedeních odpovídajících současným 
módním trendům. Pokud se týká materiá-
lové inovace, družstvo postupně přešlo na 
používání nových materiálů s vyšší užitnou 
hodnotou, ale nižší cenou, které lépe uspo-
kojí stále náročnější požadavky trhu. Jedná se 
zejména o materiály, které umožňují použití 
výrobků v mikrovlnné troubě nebo v myčce 
na nádobí a splňují tak požadavky na snad-
nou hygienickou údržbu. Použitý materiál 
umožňuje vysokou variabilitu barevných 
kombinací s možností potisků. Výrobky jsou 
nerozbitné a vzhledem k menší toušťce stěny 
a tudíž jejich nižší hmotnosti dochází i k vý-
znamné úspoře přepravních nákladů. Samo-
zřejmostí je zdravotní nezávadnost používa-
ných materiálů a jejich recyklovatelnost, což 
výrazně šetří životní prostředí. 

TVAR spółdzielnia produk-
cyjna Pardubice powstała w 
1945 roku, jednak tradyc-
ja firmy sięga aż do roku 

1919. W czasie swojego istnienia stała się 
jedną z bardzo znaczących przetwórców 
tworzywa w Republice Czeskiej. 

Obecnie produkuje na rynek krajowy i za-
graniczny szeroki asortyment produktów  

z tworzywa i laminatów o wysokiej jakości, 
który odpowiednio i systematycznie uzu-
pełniano o następne technologie. Swoim 
partnerom handlowym jest skłonna zaofe-
rować doskonały serwis klienta, począwszy 
od rozwoju, projektów designu, konstrukcji 
na systemach CAD/CAM, przez produkcję 
narzędzi, ich testowania i sprawdzania, wy-
konania zerowej serii łącznie z wytryskiem 
produktów, ich dekoracji dzięki naklejek  
i własnego transportu produktów do siedzi-
by klienta. 
I co to właśnie produkują w firmie 
TVAR?
Asortyment produkcyjny obejmuje więcej 
jak 300 rodzajów produktów, podzielonych 
do 4 podstawowych kategorii, tworzących 
opakowania plastykowe, produkty codzien-
nego użytku, wypraski techniczne oraz la-
minacje. Produkty takie, jak opakowania 
do kremów kosmetycznych, pudełeczka na 
biżuterię i zegarki, szeroka gama wyrobów  
z tworzyw dla gospodarstwa domowego, 
różne pojemniki plastykowe na przekąski, 
szejkery dla sportowców, produkty dla dzie-
ci, promocyjne prezenty, sprzęt wędkarski 
z laminatu, jak również kaski ochronne spo-
tykają się z nimi klienci już 67 lat i trafiają 
one nie tylko do kraju, ale także na rynki 
zagraniczne, dokąd odchodzi 68 % własnej 
produkcji. Za projekt i wykonanie opako-
wań plastykowych na kosmetykę i biżuterię 
otrzymała spółdzielnia produkcyjna już dwa 
razy prestiżową nagrodę Opakowanie roku  
i w roku 2011 wraz ze swoimi wynikami 
zaklasyfikowała się po raz trzeci pomię-
dzy 100 najlepszych firm Republiki Cze-
skiej. Asortyment spółdzielni produkcyjnej 
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13. října 2012 – Sporthotel 
Dlouhá Ves u Rychnova nad 
Kněžnou - jediný filmo-
vý festival modelářů v ČR  
– letos již 9. ročník

Historie filmových festivalů modelářů se za-
čala psát v roce 2004, kdy se v Dlouhé Vsi, 
malé vesnici u Rychnova nad Kněžnou popr-
vé sešli modeláři u filmového plátna.
Snaha zprostředkovat modelářům hlubší zážit-
ky a detaily z různých modelářských činností 
je důvodem konání festivalu. Široké veřejnosti 
představuje výkony modelářů jinak než na sta-
tických výstavách a předváděcích akcích.
Filmaři amatéři pomáhají modelářům kulti-
vovat jejich filmařské projevy od roku 2009. 
Naopak od modelářů získávají nové náměty  
a nacházejí nové možnosti práce s kamerou.
Internetová videa mají určitě svoje kouzlo, ale 
společný prožitek při sledování dokumentu či 
reportáže na velkém plátně a s kvalitním zvu-
kem nenahradí. 
RCTV neboli první internetová televize pro 
modeláře je předstupněm k profesionálnímu 
zpracování modelářské tématiky. V ryze čes-
kém podání začala fungovat v roce 2011 a je 
hodně akční. V pátém dílu se objevila repor-
táž z loňského Bzuk filmu. Více www.rctv.cz 
Jaký bude 9.ročník?
Uzávěrka přihlášek je jako obvykle do 23.září 
2012. Vaše filmy s modelářskou tématikou 
přijímáme na adrese BZUK team, Šafaříkova 
383, 517 54 Vamberk. Pozor nová mailová ad-
resa je info@bzuk.cz. Nejlepší filmy oceníme. 
Navíc i letos hledáme 5 modelářů desetiletí 
Euroregionu Glacensis. Vaše nominace zasí-
lejte na výše uvedený kontakt nebo adresu. 
Více informací na www.bzuk.cz.

13 października 2012 roku 
– Sporthotel Dlouhá Ves 
w pobliżu Rychnova nad 
Kněžnou - jedyny festiwal 

filmowy modelarzy w RCZ – w tym roku 
już dziewiąty rocznik 

Historię festiwalu filmowego modelarzy roz-
poczęto w 2004 roku, kiedy w miejscowości 
Dlouhá Ves, małej wiosce pod Rychnowem 
nad Kněžnou, spotkali się po raz pierwszy 
modelarze przy dużym filmowym ekranie.
Inwencje udostępnić modelarzom o trochę 
więcej głębokie przeżycia i szczegóły z róż-
nych czynności modelarskich było powodem 
zorganizowania festiwalu. Dla szerokiej pu-
bliczności przedstawiono czynności modela-
rzy w inny sposób, niż podczas tradycyjnych 
wystaw i pokazów.
Filmowcy amatorzy pomagają modelarzom 
lepiej zaprojektować ich wyobraźnie filmowe 
już od 2009 roku. Na odwrót potem od mo-
delarzy pozyskują nowe tematy i odnajdują 
nowe możliwości jak pracować z kamerą.
Widea internetowe na pewno posiadają swój 
urok, ale wspólne przeżycie podczas oglądania 
dokumentu lub reportażu na dużym ekranie 
i dźwiękiem o dobrej jakości, nic nie zastąpi. 
RCTV czy też pierwsza telewizja internetowa 
dla modelarzy jest pierwszym stopniem do 
profesjonalnego opracowania tematu mode-
larskiego. W czysto czeskim wyobrażeniu roz-
poczęła działać w 2011 roku i stała się bardzo 
akcyjną. W piątej części pojawiła się reportaż  
z ubiegłorocznego Bzuk filmu. Więcej na 
www.rctv.cz 
Jaki będzie 9 rocznik?
Termin składania wniosków jest jak zwykle do 
23 września 2012r. Państwa filmy z tematem 
modelarskim przyjmujemy na adres BZUK 
team, Šafaříkova 383, 517 54 Vamberk, RCZ. 
Uwaga: mowy adres emailowy info@bzuk.cz. 
Najlepsze filmy otrzymają nagrodę. Oprócz 
tego także w tym roku poszukujemy 5 mo-
delarzy dziesięciolecia Euroregionu Glacen-
sis. Państwa nominacje prosimy przysyłać na 
wyżej wymieniony kontakt lub adres. Więcej 
informacji na www.bzuk.cz.

BZUK FILM 2012 

TVAR Pardubice w związku z wymogami 
rynku stale wzrasta, rozszerza się, zmienią 
się i przechodzi przez innowację. Zapytałem 
naszą przewodniczkę w firmie, panią inż. 
Miladę Cyrusową:
Jesteśmy zainteresowani innowacją pro-
duktów. Czy może nam Pani opisać sposób 
i korzyści z waszej innowacji produkcyjnej 
i materiałowej?
Innowacja produkcyjna polega zwłaszcza 
w tym, że spółdzielnia z celem stale więcej 
udoskonalonego zaspakajania potrzeb i ży-
czeń klientów ciągle stara się o innowację 
swojej gamy produktów tak, że wprowadza 
na rynek następne nowe produkty w nowo-
czesnych eleganckich designach i koloro-
wych wzorach, odpowiadających aktualnym 
trendom mody. Co dotyczy innowacji ma-
teriałów, spółdzielnia pracy systematycznie 
przechodzi na stosowanie nowych mate-
riałów o wyższej wartości użytkowania, ale 
o niższych cenach, które lepiej zadowolą 
stale więcej wymagające wymogi na ryn-
ku. Chodzi tutaj zwłaszcza o materiały, 
umożliwiające zastosowanie produktów 
w mikrofalówce lub w zmywarce naczyń i 
spełniają one tak wymagania na łatwą konser-
wację. Zastosowany materiał umożliwia wy-
soką zmienność kombinacji kolorystycznych  
z możliwością naklejek. Produkty są wy-
trzymałe i ze względu na niższe grubości 
ścian, więc są o lekkiej wadze, dlatego też 
dochodzi do znaczącej oszczędności kosz-
tów transportu. Oczywiście jest zastosowa-
na niezawodność zdrowotna zastosowanych 
materiałów oraz ich recykling, co znacznie 
oszczędza środowisko.

 Jiří Daniel
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TVAR výrobní družstvo 
Pardubice bylo založeno 
v roce 1945, avšak tradice 
firmy sahá až do roku 1919. 

Za dobu svého trvání se stalo jedním z nej-
významnějších zpracovatelů plastů v Čes-
ké  republice. 

V současné době vyrábí pro tuzemské a za-
hraniční trhy široký sortiment kvalitních 
výrobků z termoplastů a laminátů, který je 
vhodně doplňován i dalšími technologiemi. 
Svým obchodním partnerům je schopno po-
skytnout dokonalý zákaznický servis počína-
je vývojem, návrhem designu, konstrukcí na 
CAD/CAM systémech, po výrobu nástroje, 
jeho odzkoušení a ověření, zhotovení nulté 
série včetně vstřikování výrobků, jejich de-
korace potisky a vlastní dopravy výrobků do 
sídla zákazníka. 
Co že to ve TVARu vyrábějí?
Výrobní sortiment obsahuje přes 300 dru-
hů výrobků, rozdělených do 4 základních 
okruhů, které tvoří plastové obaly, spotřební 
zboží, technické výlisky a laminace. S vý-
robky jako jsou obaly na kosmetické krémy, 
krabičky na šperky a hodinky,široká řada 
plastových potřeb pro domácnost, různé  
plastové dózy na svačiny, šejkry pro sportov-
ce,výrobky pro děti, výrobky na  promotion 
akce,, rybářské potřeby z laminátu, ale třeba 
i ochranné přilby se již 67 let denně setkáva-
jí zákazníci nejen v tuzemsku,ale i na zahra-
ničních trzích, kam směřuje 68 % vlastní vý-
roby. Za návrh a zhotovení plastových obalů 
na kosmetiku a šperky obdrželo družstvo již 
po dvakrát prestižní ocenění Obal roku a v 
roce 2011 se svými výsledky již potřetí zařa-
dilo mezi 100 nejlepších firem České repub-
liky. Sortiment výrobního družstva TVAR 
Pardubice se v souvislosti s požadavky trhu 
neustále rozšiřuje, mění a inovuje. 
Naší průvodkyně firmou, paní Ing. Milady 
Cyrusové, jsem se zeptal:
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Śladami innowacji, czyli 
skąd się wzięło Centrum 
Technologii Energetycz-
nych. Zaczęło się od po-

mocy przedsiębiorcom. Potem była myśl, 
że wiele z nich, choć skupione są wokół 
podobnych branż, działa w rozproszeniu, 
gdy tymczasem współdziałając mogłyby 
stworzyć innowacyjny produkt i wokół 
niego skupić swoją działalność. 

Właśnie podejście produktowe było punk-
tem wyjścia do powstania w Świdnicy Cen-
trum Technologii Energetycznych – inteli-
gentnego budynku, w którym testowane są 
technologie potrzebne do budowy domu 
energooszczędnego. I to jest ten produkt, 
nad którym obecnie w CTE pracują specja-
liści skupieni wokół branży budowlanej.

Budynek CET z funduszy 
unijnych 
– Możemy dziś kupić pralkę energoos-
zczędną, wybrać na przykład klasę AA+ 
zamiast klasy A, ale nie możemy kupić 
domu energooszczędnego – mówi Krzysz-
tof Brzozowski, prezes Stowarzyszenia Wol-
na Przedsiębiorczość, które dzięki fundu-
szom unijnym zbudowało CTE. – A to jest 
coś, co jest przyszłością budownictwa. Jed-

nak żeby produkt można było zaoferować 
klientom, należy mieć pewność, że tech-
nologie, w jakich został wykonany, rzeczy-
wiście dają oszczędności ciepła w zakresie, 
jakiego dotychczas na rynku nie było.

Właśnie po to między innymi, by sprawdzać 
w praktyce wszelkie oferowane na rynku 
odnawialne źródła energii powstał budy-
nek CTE. Na 1200 metrach kwadratowych 
podzielonych na różne „strefy klimatyczne” 
odbywa się weryfikacja i testowanie techno-
logii. Wyniki tych badań, gromadzone dzię-
ki 40 km przewodów i analizowane kompu-
terowo następnie mają być prezentowane, 
tak aby inwestorzy mogli świadomie wy-
bierać całościowe rozwiązania energetycz-
ne. – Sprawdzamy tu jedenaście różnych 
technologii dostarczania ciepła i energii – 
mówi Krzysztof Brzozowski. – Sprawdza-
my, bo nie mamy pewności, czy one działają 
właśnie tak, jak mówią producenci.

Nowoczesny budynek 
- miejsce koordynacji 
CTE to jeden z najnowocześniejszych bu-
dynków w Polsce, kryjący w sobie instalacje 
oparte o kolektory słoneczne, powietrzne 
i głębinowe pompy ciepła z pionierską me-
todą regeneracji dolnego źródła, specjalnie 

wykonany elektroniczny system zarządzania 
budynkiem, agregat wody lodowej, nowo-
czesna klimatyzacja oparta na freecoolingu, 
inteligentny system pozyskiwania, akumulo-
wania, przekazywania i odzyskiwania ciepła.

Centrum nie tylko testuje to, co już wdro-
żono i jest z powodzeniem stosowane, ale 
też ma przyczyniać się do rozwoju zupełnie 
nowych technologii w najistotniejszych ob-
szarach efektywności energetycznej, przede 
wszystkim w budownictwie, przemyśle 
i środkach transportu. Co ważne, CTE to 
nie tylko budynek doświadczalny, ale tak-
że miejsce koordynacji działań specjalistów 
z branż okołobudowlanych – projektantów, 
budowlańców, instalatorów itd., którzy sta-
le się szkolą, aby w efekcie stworzyć pro-
dukt, wokół którego są skupieni w ramach 
centrum. Wszystko odbywa się w systemie 
zdalnym, bo biorących udział w projekcie na 
co dzień dzielą dziesiątki i setki kilometrów. 
Aby to było możliwe, stworzono bardzo 
nowe narzędzie do projektowania domów. 

Czeka nas marketing 
Kiedy produkt, a więc gotowy energoosz-
czędny dom powstanie, trzeba będzie go 
sprzedać. – Czeka nas masa pracy marke-
tingowej – mówi Krzysztof Brzozowski. Ale 

CTE już się do tego przygotowuje tworząc 
portal „Domy Czystej Energii”, który będzie 
służył promocji, komercjalizacji i sprzedaży 
wypracowanych przez interdyscyplinarny ze-
spół projektów zawierających kompleksowe  
i wzorcowe rozwiązania całych systemów 
energetycznych dla domu i budynku wraz  
z doborem urządzeń i instalacji.

Wirtualnym obliczem CTE jest platforma 
internetowa o tej samej nazwie – miejsce, 
którego grupą docelową są indywidualni 
inwestorzy zainteresowani czystymi 
technologiami oraz wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii na poziomie 
gospodarstwa domowego (projekt domu 
energooszczędnego, ekologiczny środek 
transportu), dzielnicy czy osiedla. Platforma 
internetowa CTE jest w fazie realizacji. 

Po stopách inovace, tedy 
odkud se vzalo Centrum 
energetických technolo-
gií. Začalo to vlastně tím, 

jak pomoci podnikatelům. Poté vznikla 
myšlenka související s faktem, že mnoho 
z nich, přestože působí v podobných obo-
rech, podnikají rozdrobeně a přitom by 
mohli společně vytvořit inovační produkt 
a kolem něho soustředit své aktivity. 

Právě výrobní přístup byl výchozím bodem 
ke vzniku Centra energetických technologii 
ve Świdnici – inteligentní budovy, kde budou 
testovány technologie, nezbytné pro stavbu 
nízkoenergetických domů, tj. produktu, nad 

kterým v současné době pracují v CET od-
borníci, zaměření na stavební obory.

Budova CET z unijních 
fondů 
„Dnes si můžeme koupit nízkoenergetic-
kou pračku, vybrat si v klidu třídu AA+ 
místo třídy A, ale nemůžeme si koupit níz-

koenergetický dům,“ říká Krzysztof Brzo-
zowski, předseda sdružení Volné podnikání 
(Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość), 
které díky unijním fondům postavilo CET. 
A to je něco, co je budoucností stavebnictví. 
Jenže aby se mohl nabídnout tento produkt 
zákazníkům, je třeba získat jistotu, že tech-
nologie, v kterých byl vyroben, skutečně 
přinášejí úsporu tepla v rozsahu, který se 
doposud na trhu nevyskytoval.  

Právě proto bylo mimo jiné nutno ověřit 
v praxi veškeré obnovitelné zdroje energie, 
nabízené na trhu a postavit budovu CET. 
Na 1200 metrech čtverečních, rozdělených 
na různá „klimatická pásma” probíhá ve-
rifikace a testování technologií. Výsledky 
z těchto testování, shromažďované díky 40 
km kabelů, které jsou počítačově analyzová-
ny, mají být následně prezentovány takovým 
způsobem, aby si investoři mohli s čistým 
svědomím vybrat celkové energetické řeše-
ní. „Ověřujeme zde jedenáct různých tech-
nologií dodávky tepla a energie,“ říká Kr-
zysztof Brzozowski a dodává: „Prověřujeme, 
protože si nejsme jistí, zda fungují právě tak, 
jak to tvrdí výrobci.“ 

Moderní stavba 
- místo koordinace 
CET je jedním z nejmodernějších staveb 
v Polsku, skrývající v sobě instalace, opírají-
cí se o sluneční kolektory, větrná a hlubinná 
tepelná čerpadla s pionýrskou metodou re-
generace spodních zdrojů, speciálně vyro-
bený elektronický systém ovládání budovy, 
agregát studené vody, moderní klimatizaci, 
opřenou o freecooling, inteligentní systém 
získávání, kumulování, předávání a zpětné-
ho získávání tepla. 

Centrum nejen zkouší to, co je již úspěšně 
zavedeno v praxi, ale má se také přičinit 
o rozvoj úplně nových technologií v nejdů-
ležitějších oblastech energetické efektivity, 
především ve stavebnictví, průmyslu a v do-
pravních prostředcích. A co je ještě důležité, 
CET znamená nejen zkušební budovu, ale 
také místo koordinace činností odborníků 
ze stavebních oborů, z oborů projektantů, 
stavařů, instalatérů atd., kteří se stále vzdě-
lávají, aby vytvořili produkt, kolem něhož se 
v rámci centra sdružují. Vše probíhá v sys-
tému dálkové spolupráce, neboť těch, kteří 
se mohou účastnit projektu každý den, dělí 
desítky, ale i stovky kilometrů. Aby to bylo 

v praxi možné, byl vyhotoven nový nástroj 
pro projektování domů. 

Čeká nás marketing 
Pokud produkt, tedy pokud vznikne hotový 
energetický úsporný dům, bude zapotřebí 
ho také prodat. „Čeká nás spousta marketin-
gové práce,“ říká Krzysztof Brzozowski. Ale 
CET se k tomu účelu připravuje a vytvořil 
portál „Domy čisté energie,” který bude 
sloužit k propagaci, komercializaci a pro-
deji v rámci interdisciplinárního kompletu 
zpracovaných projektů, obsahujících úplné a 
vzorové řešení celých energetických systémů 
pro domy a budovy včetně výběru zařízení 
a instalace. 

Virtuální podobou CET je internetová plat-
forma stejně pojmenovaná – místo, jejichž 
cílovou skupinu budou tvořit individuální 
investoři, kteří mají zájem o čistou techno-
logii a také o možnost využití obnovitelných 
zdrojů energie na úrovni domácí spotřeby 
(projekt nízkoenergetického domu, ekolo-
gický dopravní prostředek), městské čtvrtě 
nebo sídliště. Internetová platforma CET je 
již ve fázi realizace. 

Anita Odachowska-Mazurek

Inteligentny budynek Centrum Technologii Energetycznych. Na 1200 metrach kwadratowych podzielonych na różne „strefy klimatyczne” odbywa się weryfikacja 
i testowanie technologii. / Inteligentní budova Centrum energetických technologii. Na 1200 metrech čtverečních, rozdělených na různá „klimatické pásma” 
probíhá verifikace a testování technologií. ◆ Foto użyczone przez SWP / Foto propůjčené přes SWP

Centrum Technologii Energetycznych

Obok CTE powstało także, połączone z nim, Centrum Transferu Technologii – miejsce, które odpowiada 
za wdrożenie nowych technologii, by mogły zaistnieć na rynku. / Vedle CET vzniklo také místo, spojené 
s Centrem transferu technologie, které je zodpovědné za zavedení nových technologií proto, aby se mohly 
objevit na trhu. ◆ Foto Wiktor Bąkiewicz
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Průmyslový a ekonomický 
rozvoj stále více vyžaduje 
propojení vědy s praktic-
kými potřebami společ-

nosti. Nejúspěšnější oblasti podnikání se 
odklánějí od hrubých produktů a velkých 
objemů, ale jsou založeny na výsledcích 
výzkumu a specializovaných produktech 
s vysokou přidanou hodnotou. Výroba 
takto specializovaných a velmi žádaných 
produktů, které převyšují konkurenci, 
vyžaduje vědecký potenciál a mezioboro-
vou spolupráci. Při jednání s náměstkem 
hejtmana Helmutem Dohnálkem jsme 
se dozvěděli, že o možnostech propojení 
lékařského výzkumu s průmyslem v Krá-
lovéhradeckém kraji v Bruselu přednášel 
prof. MUDr. Zdeněk Zadák z Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové a doporučil 
nám to jako námět pro náš časopis. Spo-
lečně jsme s panem náměstkem hejtmana 
Dohnálkem navštívili prof. MUDr. Zdeň-
ka Zadáka a požádali ho o rozhovor.

Můžete nám pane profesore přiblížit  
oblast, ve které pracujete?
Jsem internista, který se vždy nejvíce zabýval 
intenzívní péčí o kritické pacienty a v posled-
ní době i výživou u nemocných se zhoubnými 
nádory. Tento typ nemocných často vyžadu-
je umělou výživu podávanou do žíly a s tím 
souvisí i nutnost zvládat obecně problémy vý-
živy a látkové přeměny – metabolismu. Od-
tud je blízko i k léčbě dalších nemocí jako je 

diabetes, obezita, poruchy metabolismu tuků 
a z toho vyplývajících onemocnění srdce a cév 
a k poruchám výživy obecně.

Vaše knihovna je plná Vašich publikací, 
jste členem redakčních rad mnoha odbor-
ných lékařských časopisů doma i v zahra-
ničí a jste všeobecně uznávanou autoritou. 
Které ze svých publikací si ceníte nejvíce?
Výsledky mé práce se nezakládají na jedné 
nebo dvou významných publikacích. Jde vždy 
o soubor většího počtu prací na určité téma. 
Jednu práci však bych přece zdůraznil, je to 
knížka  „Výživa v intenzívní péči“, která byla 
oceněna několika významnými cenami a na 
žádost čtenářů doznala i opakovaného rozší-
řeného vydání.

Některé výsledky Vaší práce byly patento-
vány a vyrábějí se. 
K výzkumu v medicíně patří i praktický pří-
nos pro nemocné. Výsledky našeho výzkumu 
se dělí do dvou skupin. Jedna skupina se týká 
vysoce specializované umělé výživy podávané 
do žíly. Tyto farmaceutické přípravky se v mi-
nulosti velmi osvědčily a jsou vyráběny v Ra-
kousku a v Německu. Druhá skupina výrobků 
jsou produkty pro zvláštní výživu určené pro 
zlepšení kvality života, snižující nebezpečí 
vzniku zhoubných nádorů a snižující riziko 
srdečních a cévních onemocnění. Životně dů-
ležité pro děti i dospělé trpící nemocí celiakií 

je náš návrh dietních produktů neobsahující 
lepek – bezglutenová výživa.
Jaké vidíte možnosti spolupráce mezi lé-
kařským výzkumem a průmyslovým vyu-
žitím ve východočeském regionu?
V našem regionu je mnohaletá významná 
tradice v zemědělství a potravinářství. To 
přímo nabízí vývoj tzv. „funkčních potra-
vin“, které jsou určeny k snížení rizika civili-
začních onemocnění ( diabetes, obezita, ná-
dory, srdeční choroby). Je velmi reálné oživit 
tuto oblast, dále využít důležité a cenné látky 
z přírodních, například rostlinných zdrojů 
pro farmaceutický a potravinářský průmysl 
i s možností exportu, dát na základě vědec-
kých poznatků náměty pro úspěšné lokální 
podnikání v průmyslu a zemědělství. Z po-
slední doby je takovým příkladem začínají-
cí spolupráce s  Výzkumným ovocnářským 
a šlechtitelským a ústavem v Holovousech. 
Pan náměstek hejtmana Ing. Dohnálek mne 
při jednom zasedání Rady kraje pro výzkum 
vývoj a inovace seznámil s vedením tohoto 
ústavu Ing. Ludvíkem a Ing. Váchou a do-
hodli jsme se na konkrétní spolupráci, jak 
využít různé typy ovoce a jeho složky pro lé-
kařské účely. Vedení ústavu pověřilo pro tuto 
spolupráci Ing. Františka Papršteina CSc., 
a okamžitě jsme si porozuměli. Typickým 
příkladem je selekce plodů, které jsou vhod-
ným zdrojem rozpustné vlákniny snižující 
riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku. 

Dále plody, ze kterých se dá získávat látka 
snižující vstřebání tuků ze střeva. To je vel-
mi významné v předcházení a v léčbě obe-
zity, diabetu a tím srdečních a cévních one-
mocnění. Konečně v některých netradičních 
rostlinných zdrojích jsou nalézány látky pů-
sobící proti nebezpečným virovým infekcím. 
Na tomto příkladu vidíme mnoho možností, 
jak pomoci ze strany lékařského výzkumu 
při rozvoji místního zemědělství a průmys-
lu. V některých případech to ovšem zname-
ná přechod na netradiční rostlinné i živočiš-
né zdroje, zavedení pokročilých technologií, 
ale je to cesta k prosperitě. Další možností 
je rozvoj naší spolupráce s příhraniční ob-
lastí v Polsku, kde jsme též udělali s pomocí 
Krajského úřadu první kroky, ale o tom snad 
někdy příště.

Jiří Daniel

Věda, výzkum a inovace 
Od badań naukowych do przemysłu 

Rozwój przemysłowy i eko-
nomiczny coraz więcej 
wymaga połączenie nauki 
z praktycznymi potrzebami 

społeczeństwa. Najbardziej udane branże 
biznesu oddalają się  od produktów suro-
wych i o dużych pojemnościach, ale oparte 
są o wyniki badań i produkty specjalistycz-
ne z wysoką dodaną wartością. Produkcja 
tak specjalistycznych i bardzo pożądanych 
produktów, które przekraczają konkuren-
cję, wymaga potencjału naukowego oraz 
współpracę międzybranżową.  Podczas 
rozmów z sekretarzem hetmana Helmu-
tem Dohnálkiem dowiedzieliśmy się, że o 
możliwościach połączenia badań w zakre-
sie medycyny i przemysłu w regionie Kra-
lowehradeckim miał w Brukseli wykład 
prof. MUDr. Zdeněk Zadák z Szpitala fa-
kultetowego z Hradec Králové i polecił nam 
ten temat jako artykuł do naszej gazety. 
Wspólnie z Panem sekretarzem hetmana 
Dohnálkiem odwiedził profesora MUDr. 
Zdeňka Zadáka i poprosił go o rozmowę.
Czy nam może Pan profesor przybliżyć 
branżę, w której Pan pracuje?
Jestem internistą, który zawsze zajmował się 
najwięcej opieką intensywną u krytycznych 
przypadków pacjentów i ostatnio również 
wyżywieniem u chorych z złośliwymi nowo-
tworami. Ten rodzaj chorych często wymaga 
sztuczne odżywienie dożylnie, i w związku 

z tym związana jest konieczność pokonania 
ogólnych problemów z odżywieniem i prze-
mianą materii – metabolizmu. Stąd jest jesz-
cze bliżej do leczenia innych chorób, takich jak 
cukrzyca, otyłość, zaburzenia metabolizmu 
tłuszczu i od tego wynikających chorób serca 
i układu krążenia oraz zaburzeń wyżywienia 
w ogóle.
 
Pana biblioteka jest pełna Pańskich publi-
kacji, jest Pan członkiem rad redakcyjnych 
wielu czasopism medycznych w kraju i za 
granicą i powszechnie uznawanym auto-
rytetem. Które ze swoich publikacji ocenia 
Pan najwięcej?
Wyniki mojej pracy nie opierają się o jedną czy 
dwie najważniejsze publikacje. Zawsze chodzi 
o zbiór kilka dzieł na konkretny temat. Jedno 
dzieło chciałbym jednak podkreślić, i to książkę  
„Wyżywienie w opiece intensywnej“,  która otrzy-
mała kilka nagród i na prośbę czytelników do-

czekała się ponownego rozszerzonego wydania. 
Niektóre wyniki Pana pracy zostały opa-
tentowane i są produkowane. 
Pomiędzy badania w medycynie należą tak-
że  praktyczne korzyści dla chorych. Wyniki 
naszych badań podzielono do dwóch grup. 
Jedna grupa odnosi się do wysoko specjali-
zowanego sztucznego odżywienia, podawa-
nego dożylnie. Te preparaty farmaceutyczne 
się w przeszłości bardzo sprawdziły i są pro-
dukowane w Austrii i w Niemczech. Drugą 
grupą produktów są wyroby dla ulepszenia 
jakości stylu życia, obniżające ryzyko za-
chorowania na raka i zmniejszenia ryzyka 
chorób serca i układu krążenia. Ważne dla 
życia dzieci i dorosłych, cierpiących chorobą 
na celiakię jest nasza propozycja produktów 
dietetycznych nie zawierających gluten – 
dieta bezglutenowa.

Jak Pan widzi możliwości współpracy po-
między badaniami lekarskimi i zastosowa-
niem  przemysłowym w regionie wschod-
nio czeskim?
W naszym regionie istnieje długoletnia 
ważna tradycja w rolnictwie i w branży spo-
żywczej. Oferuje ona bezpośrednio rozwój 
tzw. „żywności funkcjonalnej“, które mają 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób cy-
wilizacyjnych ( cukrzyca, otyłość, nowo-
twory, choroby serca). Uważamy za bardzo 
realne rewitalizować tą branżę, jak rów-

nież wykorzystać ważne i cenne substancje  
z naturalnych źródeł, na przykład z źródeł 
roślinnych dla przemysłu farmaceutyczne-
go i spożywczego, również z możliwością 
eksportu, jak też przyjętych pomysłów na 
podstawie wiedzy naukowej dla danego 
biznesu w przemyśle i rolnictwie. Ostatnim 
przykładem to początkująca współpraca 
z Instytucją badawczą owoców i nasion oraz 
Instytucją w Holovousach.  Pan sekretarz 
hetmana  Ing. Dohnálek zapoznał mnie 
podczas jednej sesji  Rady województwa dla 
badań rozwoju i innowacji z kierownictwem 
tej instytucji, z panem inż. Ludvíkiem a inż. 
Váchou i wspólnie uzgodniliśmy konkretną 
współpracę, dotycząco zapytania jak korzy-
stać z różnych typów owoce i jego składni-
ków w celach medycznym. Kierownictwo 
instytucji powierzyło tą współpracę inż. 
Františka Papršteina CSc., i od razu doszło 
do porozumienia. Typowym przykładem 
jest selekcja owoców, które są odpowiednim 
źródłem błonnika rozpuszczalnego, zmniej-
szającego ryzyko zachorowania na raka jelita 
grubego i odbytnicy. Ponadto owoce, z któ-
rych można uzyskać substancje, obniżające 
wchłanianie tłuszczy z jelit. Jest to bardzo 
ważne w zapobieganiu i w leczeniu otyłości, 
cukrzycy i również tak chorób serca i ukła-
du krążenia. Wreszcie w niektórych nietra-
dycyjnych źródłach substancji roślinnych 
znajdują się substancje, działające przeciw 
szkodliwym i niebezpiecznym infekcjom 
wirusowym. W tym przykładzie widzimy 
wiele możliwości, jak pomóc ze strony ba-
dań medycznych podczas rozwoju lokalnego 
rolnictwa i przemysłu. W niektórych przy-
padkach to owszem oznacza przejście do 
nietradycyjnych źródeł roślinnych i zwie-
rzęcych,  wprowadzenie zaawansowanych 
technologii, ale jest to droga do pomyślnego 
rozwoju. Inną opcją to rozwój naszej współ-
pracy z regionem przygranicznym w Polsce, 
gdzie odbyły się pierwsze kontakty za po-
średnictwem Urzędu Wojewódzkiego, ale 
o tym więcej może za innym razem.

Jiří Daniel
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Za półtora roku we Wro-
cławiu ma powstać su-
pernowoczesna instytucja 
zajmująca się wdrażaniem 

innowacji i testowaniem nowych tech-
nologii. 11 lipca symbolicznym wbiciem 
pierwszej łopaty zainaugurowano budowę 
obiektów Dolnośląskiego Parku Innowacji 
i Nauki.

PROJEKT OD 2008 ROKU
DPIN to projekt zainicjowany jeszcze w 2008 
roku przez województwo dolnośląskie i od 
tamtej pory działający. Budowa jego obiek-
tów, dzięki którym wsparcie innowacyjno-
ści i wdrażanie nowych technologii będzie 
łatwiejsze, ma kosztować 18.954.450,11 zł, 
z czego 4.853.099,22 zł to wkład Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, a 856.429,24 zł to 
dotacja z budżetu państwa. Resztę pokryją 
akcjonariusze DPIN SA, czyli wojewódz-
two dolnośląskie oraz Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” sp. z o.o. 
z siedzibą w Wałbrzychu.

Budowa parku innowacji i nauki to ważna 
dla regionu inwestycja w rozwój przedsię-
biorczości oraz innowacyjności. Park będzie 
służył wsparciem w działalności innowacyj-
nej, badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej 
poprzez ofertę najmu powierzchni biurowej, 
warsztatowo-produkcyjnej, laboratoryjnej, 
po usługi okołobiznesowe.

NOWA SALA I POMIESZCZENIA 
BIUROWE 
Cała inwestycja realizowana będzie w dwóch 
etapach. W pierwszym, który rozpoczął się 
w lipcu, powstanie budynek biurowy z przy-
ległą do niego halą parku technologicznego, 
gdzie znajdą się: recepcja z salami spotkań, 
w której będzie możliwa ekspozycja produk-
tów firm działających na terenie Dolnoślą-
skiego Parku Innowacji i Nauki, pomiesz-
czenia biurowe (1639 m2) z infrastrukturą 
typu hot desk – umożliwiającą prowadzenie 
prac i rozmów handlowych w wydzielonym 
środowisku biurowym przez podmioty i or-
ganizacje odwiedzające Wrocław lub Dolny 
Śląsk w poszukiwaniu kooperantów i part-
nerów biznesowych, modułowa sala konfe-
rencyjna idealna do organizacji sympozjów, 
konferencji i szkoleń (300 m2), hala produk-
cyjno-warsztatowa z obszarem wystawien-
niczym (2000 m2), powierzchnie przezna-
czone na organizację spotkań biznesowych 
(100 m2).

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZY 
W drugim etapie zostanie wybudowany 
przyległy do recepcji budynek biurowy wraz 
z halami maszyn i laboratoriów przeznaczo-
nych dla Parku Przemysłowego. Znajdą się 
tam m.in. biura na najem (600 m2), dwie 
sale konferencyjne (460 m2), laboratoria 
technologiczne (460 m2), laboratoria roz-
wojowe-wdrożeniowe lekkie (420 m2) i dwie 
hale specjalizowane (2380 m2).

W siedzibie DPIN będą prowadzić działal-
ność Inkubator Przedsiębiorczości, Inku-
bator Technologiczny oraz laboratorium 
CAD/CAM do specjalistycznego projekto-
wania konstrukcyjnego i technologicznego 
wyposażone w niezbędne oprogramowanie 
umożliwiające prowadzenie prac projekto-
wo-konstrukcyjnych i specjalizowanych. Po-
wstaną tam także hale technologiczno-pro-
dukcyjne o standardzie specjalizowanych 
hal pozwalające firmom na prowadzenia 
działalności badawczej, rozwojowej i inno-
wacyjnej, również w warunkach przemysło-
wych, z możliwością produkcji prototypów, 
przeprowadzania testów oraz produkcji serii 
badawczych.

Ponadto na terenie hal będzie można za-
równo organizować targi branżowe, jak 
i specjalistyczne ekspozycje, umożliwiające 
przedsiębiorcom i zespołom wdrożeniowym 
prezentację elementów linii produkcyjnej, 
nowych technologii, produktów i infra-
struktury technologicznej w warunkach rze-
czywistych. 

ROZWÓJ IDEI 
– Na początku była idea stworzenia parku 
nauki, który będzie wspierać innowacyjność 
i przedsiębiorczość Dolnego Śląska. Dzięki 
akcjonariuszom – samorządowi wojewódz-
twa i Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Inve-
st-Park”, ideę udało się przekuć w konkretne 
działanie – mówił podczas uroczystego roz-
poczęcia inwestycji prof. Edward Chlebus, 
prezes DPIN SA. – Oto stoimy w miejscu, 
gdzie za niespełna półtora roku otworzymy 
park technologiczny z inkubatorem przed-
siębiorczości i technologicznym. Dziękuję 
za zaufanie i wiarę w sukces tego przedsię-
wzięcia.

Infrastruktura DPIN powstaje w ramach 
działania 1.4. Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Dolnośląskie-
go na lata 2007-2013, projekt pt. „Budowa 
budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji 
i Nauki SA – etap 1 infrastruktura wspie-
rająca innowacyjność Dolnego Śląska prze-
znaczona dla przedsiębiorstw”.

Budowę realizuje wrocławska firma Wrobis, 
a inżynierem kontraktu jest WBI.

Anita Odachowska-Mazurek

Během jednoho a půl roku 
má ve Wroclawi vzniknout 
super moderní instituce, 
zabývající se zaváděním 

inovací a testováním nových technologií. 
Dne 11. července byla slavnostně zahájena 
stavba objektu Dolnoslezského parku ino-
vace a vědy.

PROJEKT OD ROKU 2008
DPIN je projekt, který vznikl díky iniciativě 
dolnoslezského vojvodství v roce 2008 a od 
té doby také i funguje. Stavba těchto objek-
tů, díky kterým bude podpora inovací a za-
vádění nových technologií mnohem snad-
nější, bude stát 18.954.450,11 Pln, z čehož 
je částka 4.853.099,22 Pln financována Ev-
ropskou unií v rámci Evropského regionál-
ního fondu rozvoje a částka 856.429,24 Pln 
financována ze státního rozpočtu. Zbývající 
rozdíl pokryjí akcionáři DPIN a.s., tedy dol-
noslezské vojvodství a Walbrzyská speciální 
ekonomická zóna „Invest-Park” sp. z o.o. se 
sídlem ve Walbrzychu.

Výstavba parku inovací a vědy znamená 
důležitou investici pro region v oblasti roz-
voje podnikání a inovace. Park bude sloužit 
k podpoře inovačních činností, výzkum-
ných, rozvojových a zaváděcích prací, pře-
devším prostřednictvím nabídky pronájmu 
kancelářských prostor, prostor pro zařízení 
dílen a výrobních hal, pro laboratorní čin-
nosti a služby spojené s podnikáním. 

NOVÝ SÁL  A KANCELÁŘE 
Celá investice se uskuteční ve dvou eta-
pách. V rámci první etapy, která začala již 
v červenci tohoto roku, vznikne budova 
kancelářských prostor s  halou přiléhající 
přímo k technologickému parku, kde bude 
umístěna recepce s konferenčními sály pro 
setkání, v rámci kterých bude možné zor-
ganizovat i expozici výrobků, pocházejících 
z oblasti Dolnoslezského parku inovace 
a vědy, dále kancelářské prostory (1639 m2) 
s infrastrukturou typu hot desk, umožňující 
vykonávat výrobu a organizovat obchodní 
jednání v odděleném kancelářském prostře-
dí subjekty a organizacemi, navštěvujícími 
Wroclaw nebo Dolní Slezsko během vyhle-
dávání spolupracovníků a obchodních part-
nerů, modulový konferenční sál, ideální pro 
organizování sympozii, konferencí a školení 
(300 m2), výrobně-dílenský sál s výstavní 
plochou (2000 m2) a prostory určené pro or-
ganizování obchodních setkání (100 m2). Wizualizacja Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki / Vizualizace Dolnoslezského parku inovace 

a vědy ◆ Foto źródło / Foto zdroj: www.dpin.pl

Uroczystość wbicia pierwszej łopaty pod budowę Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki / Slavnostní 
zahájení prací na stavbě Dolnoslezského parku inovace a vědy ◆ Foto źródło / Foto zdroj: www.dpin.pl 

Dolnośląski Park  Innowacji i Nauki

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR 
V rámci druhé etapy bude k recepci přista-
vena budova kancelářských prostor s ha-
lami pro stroje a laboratoře, určenými pro 
Průmyslový park. Kromě výše uvedeného se 
zde budou nacházet i kanceláře k pronájmu 
(600 m2), dva konferenční sály (460 m2), 
technologická laboratoř (460 m2), laboratoř 
pro rozvoj a lehké zavádění (420 m2) a dvě 
specializované haly (2380 m2).

V sídle DPIN bude vykonávat svou činnost 
Inkubátor podnikání, Technologický inkubá-
tor a také laboratoř CAD/CAM pro speciali-
zované konstrukční a technologické projek-
tování, umožňující vykonávání projekčních, 
konstrukčních a specializovaných prací. 
Vzniknou rovněž technologické a výrobní 
haly se standardem specializovaných hal, 
umožňující firmám vykonávat výzkumné, 
rozvojové a inovační práce v průmyslových 
podmínkách, s možnosti výroby prototypů, 
vykonávání testů a výroby ve výzkumných 
řadách. Kromě toho bude možné v prosto-
rách hal organizovat nejen specializované 

trhy, ale také odborné expozice, umožňující 
podnikatelům a zavedeným skupinám pre-
zentaci prvků výrobních linek, nových tech-

nologií, výrobků a technologické infrastruk-
tury ve skutečných podmínkách. 

ROZVOJ MYŠLENKY 
„Na začátku byla jen myšlenka vytvořit vě-
decký park, který bude podporovat inovaci 
a podnikání Dolního Slezska. Ovšem díky 
akcionářům, samosprávě vojvodství a Speci-
ální ekonomické zóně „Invest-Park,” se po-
dařilo myšlenku převést na další konkrétní 
aktivity,“ hovořil během slavnostního za-
hájení investice profesor Edward Chlebus, 
předseda DPIN a.s., který dále pokračoval: 
„tady nyní stojíme v místě, kde za méně než 
jeden a půl roku otevřeme technologický 
park s Inkubátorem podnikání a Techno-
logickým inkubátorem. Děkuji za důvěru 
a víru v úspěch tohoto záměru.

Infrastruktura DPIN vzniká v rámci aktivity 
1.4. Regionálního operačního programu pro 
Dolnoslezské vojvodství na období let 2007-
2013, v rámci projektu nazvaného „Stav-
ba budovy Dolnoslezského parku inovace 
a vědy A.S. – 1 etapa infrastruktura, podpo-

rující inovaci Dolního Slezska, určená pro 
podniky.” Stavbu provádí wroclavská firma 
Wrobis a inženýrem kontraktu je WBI.

Anita Odachowska-Mazurek
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Ponad 222.000 euro prze-
znaczyła Unia Europejska 
na realizację „Energetycz-
nego Portalu Innowacyj-

nego Cz-Pl”, który od stycznia br. tworzą 
wspólnie czeski podmiot Trojzemi o.p.s. 
z Liberca oraz Dolnośląski Park Innowacji 
i Nauki SA z Wrocławia przy współpracy 
środowisk naukowych.

CEL PROJEKTU 
Projekt ma się skupiać na stworzeniu wa-
runków do założenia trwałych, współpra-
cujących struktur dla transferu know-how, 
zwiększenia konkurencyjności gospodarki 
czesko-polskiego przygranicza, wspiera-
nia wielostronnej współpracy gospodarczej 
i nauki przez granicę, ułatwienia transferu 
wiedzy i innowacji pomiędzy polską i cze-
ską stroną oraz gospodarczego zacieśnienia 
Euroregionu i powiązania obu gospodarek. 
W wyniku tego współdziałania ma zostać 
stworzony czesko-polski portal na rzecz 
wspierania innowacji technicznych oraz 
technologii w dziedzinie energetyki na tere-
nie Dolnego Śląska oraz północnowschod-
nich Czech. Elementem tworzenia portalu 
projektu będzie również zorganizowanie 
kilku warsztatów tematycznych, czesko-pol-
skich spotkań i szkoleń dla aktorów i zainte-
resowanych dziedziną energetyki. Jeśli mowa 
o innowacjach w dziedzinie energetyki, cho-
dzi o modernizacje techniczne, organizacyj-
ne, technologiczne, informacyjne i komuni-
kacyjne, które będą prowadzić do bardziej 
efektywnej produkcji, transferu, dystrybucji 

i wykorzystania energii przy założeniu speł-
nienia wymagań ochrony środowiska.

W ramach „Energetycznego Portalu In-
nowacyjnego Cz-Pl” powstanie także sieć 
współpracy między podmiotami badaw-
czymi, organami lokalnymi i instytucjami 
z branży energetyki. Ma to zostać zreali-
zowane między innymi dzięki uruchomie-
niu baz danych gromadzących informacje 
o badaniach prowadzonych pod kątem in-
nowacji w dziedzinie energetyki. Poza tym 
organizowane będą warsztaty tematyczne 
dotyczące branży energetycznej, spotkania, 
seminaria, konferencje, szkolenia i inne 
wydarzenia. Temu ma służyć internetowe 
narzędzie, jakim będzie portal tematyczny 
branży energetycznej.

Skąd wziął się pomysł na projekt? Uznano, 
że na pograniczu czesko-polskim energetyka 

stanowi branżę perspektywiczną pod wzglę-
dem innowacji i podnoszenia konkurencyj-
ności. Jeśli technologie do produkcji energii 
cieplnej lub elektrycznej będą doskonalone, 
może się to przyczynić do obniżania kosz-
tów i oszczędności w sektorze publicznym. 
Innowacje w dziedzinie energetyki mogą 
z kolei generować nowe miejsca pracy, które 
zajmą projektanci, producenci, osoby pracu-
jące w rozwoju technologii, dostawcy i fir-
my wykonujące instalacje. Energetyka jest 
także perspektywiczną branżą dla transferu 
know-how, a więc będzie to także pole do 
doświadczeń dla uniwersytetów, studentów 
i naukowców.

Jak to ma działać? Czesko-polski innowa-
cyjny portal energetyczny będzie pełnił rolę 
źródła informacji oraz platformy do wza-
jemnej komunikacji wszystkich podmiotów 
zainteresowanych innowacjami w energetyce 

na terenie pogranicza czesko-polskiego. In-
stytucje edukacyjne i badawcze będą miały 
tu możliwość prezentowania swoich działań, 
możliwości, zapotrzebowania w zakresie ba-
dań, rozwoju i innowacji oraz doświadczeń 
w zakresie zakresie transferu technologii.

Projekt, którego jednym z celów jest zacie-
śnianie współpracy polsko-czeskiej w ra-
mach Euroregionu Nysa, jest dofinanso-
wywany przez Unię Europejską w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Republika Czeska – Rzeczpospo-
lita Polska 2007-2013. 
oprac. (ao)

Více jak 222.000 Eur vy-
členila Evropská unie na 
realizaci „Energetického 
inovačního portálu CZ-

PL,” který od ledna tohoto roku vytvářejí 
společně český subjekt Trojzemí o.p.s. z Li-
berce a Dolnoslezský park inovace a vědy 
A.S. z Wroclawi ve spolupráci s vědeckými 
pracovišti.

CÍL PROJEKTU 
Projekt se má soustředit na tvorbu podmí-
nek pro založení stálých, spolupracujících 
struktur pro transfer know-how, rozšíření 
konkurenceschopnosti česko-polského hos-
podářství v příhraničí, podpoře vícestranné 
hospodářské spolupráce a vědy za hranice-
mi, zjednodušení transferu znalostí a inova-
cí mezi polskou a českou stranou, hospodář-
ského zapojení Euroregionu a vzájemného 
propojování hospodářství obou zemí. V dů-
sledku této spolupráce má vzniknout čes-
ko-polský portál na podporu technických 
inovací a také technologií v oblasti energe-
tiky na území Dolního Slezska a severový-
chodních Čech. Prvkem vytvoření portálu 
projektu bude také organizování několika 
tématických dílen, česko-polských setkání 
a školení pro zájemce o energetickou oblast. 
Pokud se hovoří o inovacích v oblasti ener-
getiky, jedná se o modernizaci technickou, 

organizační, technologickou, informační 
a komunikační, které budou vést k více efek-
tivnější výrobě, transferu, distribuci a využi-
tí energie během předpokladu splnění poža-
davků na ochranu životního prostředí.

V rámci „Energetického inovačního portá-
lu CZ-PL” vznikne také síť spolupráce mezi 
výzkumnými pracovišti, místními orgány 
a institucemi z energetické oblasti. Vše by se 
mělo kromě jiného uskutečnit i díky zpro-
voznění databází, shromažďujících informa-
ce o výzkumech, prováděných s ohledem na 
inovaci v energetické oblasti. Kromě toho 
budou organizovány tématické dílny, týkají-
cí se energetické branže, setkání, semináře, 
konference, školení a další významné udá-
losti. 

ODKUD SE VZAL NÁPAD NA TENTO 
PROJEKT?
Bylo prokázáno, že v polsko-českém pří-
hraničí je energetika branží, která je velmi 
perspektivní z  ohledu inovace a zvyšování 
konkurenceschopnosti. Pokud technologie 
k výrobě tepelné nebo elektrické energie 
budou stále zlepšovány, jedná se o správný 
krok ke snižování nákladů ve veřejném sek-
toru. Inovace v oblasti energetiky mohou 

W kwietniu 2012 roku w Jeleniej Górze odbyło się pierwsze spotkanie ekspertów poświęcone stworzeniu „Energetycznego Portalu Innowacyjnego Cz-Pl / V dub-
nu roku 2012 se poprvé uskutečnilo v Jelení Hoře první setkání odborníků, věnované vytvoření „Energetického inovačního portálu CZ-PL ◆ Foto źródło / Foto 
zdroj: www.dpin.pl

Polsko-czeskie innowacje
Polsko-české inovace

zase generovat nová pracovní místa, která 
zaujmou projektanti, výrobci, osoby pracu-
jící v rozvoji technologií, dodavatelé a fir-
my provádějící instalace. Energetika je také 
perspektivní branží pro transfer know-how 
a tudíž tak vznikne i zdroj zkušeností pro 
university, studenty a vědce.

JAK TO BUDE CELÉ FUNGOVAT?
Česko-polský inovační energetický portál 
bude plnit roli zdroje informací a platformy 
ke vzájemné komunikaci všech zaintereso-
vaných subjektů o inovacích v energetice na 
území česko-polského příhraničí. Vzděláva-
cí a výzkumné instituce tak získají možnost 
prezentovat své činnosti, své možnosti, po-
třeby v oblasti výzkumu, rozvoje a inovace 
a také zkušeností v oblasti transferu techno-
logií.

Projekt, jehož jediným cílem je zavedení 
polsko-české spolupráce v rámci Euroregio-
nu Nysa, je spolufinancován Evropskou unii 
v rámci Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika-Polská republi-
ka 2007-2013. 
oprac. (ao)
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Jak przy każdej innowa-
cji, zaczęło się od czegoś, 
czego nie było. A nie było 
pakietów turystycznych, 

które można by wykupić na terenie Pol-
ski. Za granicą – owszem. W Polsce – nie 
było miejsca, w którym można było sobie 
skonfigurować własny wyjazd i wykupić 
wszystko w pakiecie. Tak zrodził się kon-
figurator sieciowych produktów turystycz-
nych, znajdujący się w Internecie pod ad-
resem www.ZnaneNieznane.pl. 

STOWARZYSZENIE 
FIRM TURYSTYKI 
Jeśli ktoś w Polsce chciał spędzić weekend 
czy urlop w kraju, ale nie chciał martwić się 
o poszukiwanie miejsca noclegowego, miej-
sca, w którym mógłby coś zjeść, o bilety do 
różnych miejsc, które chciał zwiedzić, nie 
miał takiej możliwości. Zauważyli to pra-
cownicy Stowarzyszenia Wolna Przedsię-
biorczość ze Świdnicy. – Zwróciliśmy uwa-
gę, że takich usług na terenie naszego kraju 
w ogóle nie ma – mówi Krzysztof Brzozow-
ski, prezes stowarzyszenia. – Postanowiliśmy 
skupić firmy z branży turystycznej wokół 
określonych produktów.

I tak na portalu www.ZnaneNieznane.pl 
można teraz wykupić m.in. pakiet „Ale jaz-
da!” A co w nim? Zakwaterowanie i wyży-
wienie w Ślężańskim Młynie w Szczepano-
wie, zwiedzanie i poznawanie atrakcji okolic 
poprzez odjazdową (dosłownie i w przeno-
śni) zabawę, wstęp do jazdy zabawy w Ad-
renalina Park, jazdę konno pod okiem in-

struktora, warsztaty relaksacyjne, rodzinne 
wyścigi na drezynach, przejazd kolejką, 
sterowanie makietą kolejową i wiele innych 
atrakcji. Wszystko skonfigurowane tak, aby 
weekendowy wyjazd był atrakcyjny dla do-
rosłych i ich pociech. I co najważniejsze – 
przyjeżdża się na miejsce i o nic nie trzeba 
się martwić. Na tym właśnie polega innowa-
cyjność konfiguratora, oczywiście na skalę 
polską, bo przy wyjazdach zagranicznych 
takie pakiety to dzisiaj standard.

POSŁOWIE UDAJĄ 
GOŚCI HOTELOWYCH 
Żeby jednak przygotować taką ofertę dla 
turystów, a trzeba podkreślić, że liczba pa-
kietów ZnaneNieznane.pl stale rośnie i obej-
muje coraz rozleglejsze obszary kraju, trzeba 
jednak włożyć sporo pracy. – Prowadzimy 
weryfikację firm z branży turystycznej po-
przez audyty, które jednak nie polegają na 
tym, że według kilku kryteriów przyznajemy 
im gwiazdki, jak to jest w branży hotelowej 
– mówi Krzysztof Brzozowski. – My spraw-
dzamy to, czego tradycyjne audyty gwiazd-
kowe nie sprawdzają, a robimy to poprzez 
naszych wysłanników, którzy udają gości ho-
telowych czy restauracyjnych, a tak napraw-
dę gruntownie sprawdzają i oceniają wszyst-
ko to, co ma znaczenie dla każdego turysty. 
Dlaczego tak robimy? Bo są to pakiety i jeśli 
jedna firma będzie odstawać od reszty, cały 
pakiet stanie pod znakiem zapytania, a nam 
zależy na zadowoleniu turystów. 

PRODUKTY 
Audyty odbywają się nie tylko zanim dany 
obiekt – hotel, restauracja, wypożyczalnia 
sprzętu wodnego czy nart – zostanie włączo-
ny do pakietu, ale także w trakcie. Kiedy już 
zbierze się określona grupa firm, pracow-
nicy stowarzyszenia łączą je wokół określo-
nych wątków tematycznych, jak na przykład 
„Magia Gór Sowich”, „Weekend z tenisem”, 
„Oblicza żywiołów”, „Skarby Książa” czy 
„Aktywne lato”. 

- Kiedy zostanie stworzony pakiet, wówczas 
mamy produkt, który można wprowadzać 
na rynek. Taki produkt można kupić, zare-
zerwować – mówi Krzysztof Brzozowski. – 
Jest to coś zupełnie innego niż to, co oferują 
gminy jako produkty turystyczne, kiedy opi-
sują swoje szlaki turystyczne. To są progra-
my, a nie produkty.

Konfigurator sieciowych produktów tury-
stycznych to bardzo duży projekt, w które-
go ramach działa już ponad 400 firm. Swo-
im zasięgiem obejmuje już nie tylko Dolny 
Śląsk, gdzie wszystko się zaczęło, ale także 
Opolszczyznę i Górny Śląsk. A teraz Zna-
neNieznane.pl wchodzi do Wielkopolski 
i w Lubuskie. 

Anita Odachowska-Mazurek

Stejně jako u každé inova-
ce, začalo to u něčeho, co tu 
ještě nebylo. Chyběly turis-
tické balíčky, které je možné 

zakoupit na území Polska. A za hranice-
mi – samozřejmě. V Polsku – neexistova-
lo místo, kde by bylo možné naplánovat 
si vlastní zájezd a zakoupit vše potřebné 
v jednom balíčku. Tak vznikl konfigurátor 
síťových turistických produktů, umístěný 
na internetu na webové adrese www.Zna-
neNieznane.pl. 

SDRUŽENÍ FIREM 
TURISTIKY 
Pokud někdo v Polsku strávil víkend nebo 
dovolenou a nechtěl se zabývat problémy vy-
hledávání ubytování, místa, kde by se mohl 
najíst, starat se o vstupenky do různých 
míst, které chtěl navštívit, doposud takovou 
možnost neměl. Povšimli si toho zaměstnan-
ci sdružení Volné podnikání ze Świdnice. 
„Všimli jsme si, že takové služby na území 
našeho státu prostě nejsou,“ říká Krzysztof 
Brzozowski, předseda sdružení a dodává: 
„Rozhodli jsme se proto sdružit firmy z tu-
ristické oblasti kolem vybraných produktů.“

A proto si můžete nyní na portálu www.
ZnaneNieznane.pl koupit kromě jiného i ba-
líček „To je jízda!” A co je v něm? Ubytování 
a stravování v Mlýnu Śležanskim v obci Szc-
zepanów, návštěva a poznávání zajímavostí 
v okolí prostřednictvím výjezdové zábavy 
(doslovně i v přeneseném významu), vstup 
na zábavnou projížďku v Adrenalin Parku, 
jízdu na koni pod dohledem instruktora, 
relaxační dílny, rodinné závody na drezí-
nách, projížďku vláčkem, řízení makety že-
lezničních vláčků a spoustu dalších atrakcí. 
Všechno je sestaveno tak, aby se stal víken-
dový výlet atraktivní nejen pro dospělé, ale 
hlavně pro jejich ratolesti. A co je nejdůle-
žitější – přijedete na místo a už se nemusíte 
ničím dalším trápit. V tom vlastně spočívá 
inovace konfigurátoru, samozřejmě v měřít-
ku celého Polska, neboť během zahraničních 
výjezdů jsou dnes takové balíčky již standar-
dem. 

VYSLANCI 
PŘEDSTÍRAJÍ 
HOTELOVÉ HOSTY 
Ale aby bylo možné pro turisty připravit 
takovou nabídku, a je třeba zdůraznit, že 

počet balíčků ZnaneNieznane.pl stále ros-
te a zahrnuje rozsáhlejší oblasti státu, je 
k tomu zapotřebí udělat mnoho práce. „Ve-
deme si verifikaci firem z turistické branže 
prostřednictvím auditů, které však nespočí-
vají v tom, že jim podle několika kritérii při-
dělíme hvězdičky, jak to probíhá v hotelové 
branži,“ říká Krzysztof Brzozowski.

„My prověřujeme to, co hvězdičkové au-
dity běžně neprověřují a vykonáváme to 
prostřednictvím našich vyslanců, kteří 
předstírají hotelové nebo restaurační hosty, 
a přitom ve skutečnosti přísně kontrolují 
a hodnotí vše, co je důležité pro každého 
turistu. Proč to takto děláme? Protože se 
jedná o balíčky a pokud bude jedna firma 
vyčnívat nad ostatními, celý balíček se stane 
otazníkem, a nám jde hlavně o spokojeného 
turistu.

PRODUKTY 
Audity probíhají nejen tehdy, kdy daný ob-
jekt – hotel, restaurace, půjčovna vodního 
vybavení nebo lyží – bude zařazen do balíč-
ku, ale také v průběhu svého fungování. Po-
kud už se podaří sjednotit stanovenou sku-W ramach pakietu „Magia Gór Sowich” można wybrać się na wycieczkę łodzią po zalanych sztolniach / V rámci balíčku „Magie Sovích hor” si můžete vybrat 

výlet lodí po zatopených štolách ◆ Foto źródło / Foto zdroj: www.znanenieznane.pl

W ramach pakietu „Magia Gór Sowich” można wybrać się na wycieczkę łodzią po zalanych sztolniach 
/ V rámci balíčku „Magie Sovích hor” si můžete vybrat výlet lodí po zatopených štolách ◆ Foto źródło / 
Foto zdroj: www.znanenieznane.pl

www. znameniezname.pl 
pinu firem, zaměstnanci sdružení je spojí 
v jeden celek kolem vyznačeného produktu 
tématických nápadů, jako například „Magie 
Sovích hor,” „Víkend s tenisem,” „Podoby 
živlů,” „Poklady zámku Kníže” nebo „Aktiv-
ní léto.” 

„Pokud bude vytvořen balíček, vzniká nám 
i produkt, který můžeme uvést na trh. Ta-
kový produkt je možné koupit, rezervovat,“ 
říká Krzysztof Brzozowski a dodává: „Je to 
něco zcela odlišného, než to, co nabízejí 
obce jako turistické produkty, když popisu-
jí své turistické stezky. Jedná se o programy, 
a ne o produkty.“

Konfigurátor síťových turistických produktů 
je velmi velkým projektem, v rámci kterého 
působí více jak 400 firem. Svým rozsahem 
zahrnuje nejen Dolní Slezsko, kde to všech-
no začalo, ale také region Opolský a Horní 
Slezsko. A nyní ZnaneNieznane.pl přichází 
také na území Velkého Polska a regionu Lu-
buského. 

Anita Odachowska-Mazurek
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– Większość uważa, że in-
nowacja to jest konkretny, 
namacalny produkt. Tym-
czasem innowacja może być 

także organizacyjna, marketingowa albo 
procesowa. Co więcej, właśnie takich jest 
potencjalnie najwięcej, bo dotyczą firm 
usługowych, których na rynku jest aż 98 
procent – mówi Krzysztof Brzozowski, pre-
zes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębior-
czość, w którym innowacja jest podstawą 
działalności. Rozmawiamy z nim o tym, 
czym właściwie jest innowacyjność.

Przeciętny urzędnik przydzielający unijne 
dotacje powiedziałby, że innowacją jest na 
przykład zbudowane przez Was Centrum 
Technologii Energetycznych. A czy mogą 
być inne innowacje?
Bo z tą innowacją, która teraz jest na ustach 
wszystkich, jest tak, że wiąże się ona z do-
tacjami unijnymi. W ślad za tym idzie cały 
aparat urzędniczy, który próbuje ją zdefi-
niować, a to przybiera różne, często koślawe 
formy. Bo najczęściej myśli się, że innowa-
cje mogą być tylko techniczne. I to mogłoby 
funkcjonować, gdyby innowacja faktycznie 
mogłaby być tylko techniczna. Ale innowa-
cja może być także organizacyjna, marketin-
gowa albo procesowa, bo dotyczy nie tylko 
produktów technicznych, ale również usług. 
A struktura firm wygląda tak, że wśród 
wszystkich przedsiębiorstw 98 procent to 
firmy usługowe, a spośród nich 99 procent 
to firmy małe. Właśnie tam jest miejsce na 
tak zwane innowacje miękkie.

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość 
też działa trochę jak firma usługowa. I jest 
tu miejsce na innowacje?
Oczywiście. Nasze myślenie o innowacjach 
jest bardzo różne. Z jednej strony jest to 
Centrum Technologii Energetycznych, czyli 
innowacja typowo technologiczna, a z dru-
giej – konfigurator sieciowych produktów 
turystycznych, znany pod nazwą www.zna-
nenieznane.pl, czyli innowacja zbudowana 
wokół produktu turystycznego.

A skąd się wziął pomysł na konfigurator 
sieciowych produktów turystycznych? 
Zwróciliśmy uwagę na to, że w Polsce każ-
dy prowadzący działalność w branży tury-
stycznej działa jakby był gigantem w tym 
biznesie. Tymczasem są to w większości 
małe firmy, które samodzielnie nie mają do 
zaoferowania tak wiele, jak oczekuje turysta. 
Zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego w biurach 
podróży można kupić pakietowe usługi tu-
rystyczne za granicą, ale nie można kupić 
takich samych usług w Polsce. 

Dlaczego to jest innowacyjny pomysł?
Innowacja polega w tym przypadku na 
ułożeniu firm z branży turystycznej wokół 

określonego produktu. Chodzi o to, żeby 
zaproponować turystom to, co jest dla nich 
ważne – hotel, wyżywienie, bilety wstępu do 
różnych miejsc – dokładnie takie, jak będzie 
chciał, w jednym pakiecie. To oczywiste, że 
każda firma z branży turystycznej z osobna 
nie jest w stanie tego zapewnić. Ale razem 
– już tak. A u podstaw tej innowacji było 
myślenie, że branża turystyczna w Polsce 
nie rozwija się tak jak by chciała, właśnie 
dlatego, że nikt dotychczas nie zapropono-
wał klientom pakietów. Innowacja polega po 
prostu na tym, żeby nakłonić firmy do sku-

pienia się wokół tego produktu, skoordyno-
wać ich działalność, pomóc i podpowiedzieć 
pewne rozwiązania. Temu właśnie służy 
konfigurator sieciowych produktów tury-
stycznych na portalu www.znanenieznane.pl 
(od red. – więcej na ten temat czytaj w arty-
kule „Znane i nieznane, czyli innowacyjność 
w turystyce”).

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ma 
na koncie jeszcze jeden ciekawy projekt in-
nowacyjny z gatunku tych „miękkich”. Myślę 
o Klinice Biznesu. Kogo leczy ta klinika?
To pomoc dla firm, której innowacyjność 
polega na tym, że firmy dzieli się według 
problemów, jakie ich dotykają, a nie według 
sztucznych kategorii. Bo podział na małe i 
średnie przedsiębiorstwa jest sztuczny, myl-
ny, nie daje pełnego obrazu ich obszaru 
działania ani ich problemów. Różne są cy-
kle życia firm – jedna ma pięć lat, a wciąż 
zatrudnia tylko dwie osoby, a inna zatrud-
nia 700 pracowników, a jest zarządzana jak 
małe przedsiębiorstwo, w systemie pater-
nalistycznym. Innowacyjne jest więc podej-

ście do diagnozowania problemów firm, a 
to z kolei pomaga lepiej z nimi walczyć (od 
red. – o Klinice Biznesu piszemy w osob-
nym artykule). Bo innowacja to po prostu 
inne spojrzenie, inne myślenie o tym, czym 
się akurat zajmujemy. My jako jednostka od 
lat zajmująca się doradztwem mamy w tym 
duże doświadczenie. I można powiedzieć, że 
dzięki temu widzimy więcej niż inni.

Anita Odachowska-Mazurek

„Většina se domnívá, že 
inovace znamená konkrét-
ní, hmatatelný produkt. 
A zatím inovace může být 

také organizační, marketingový nebo pro-
cesní postup. A co více, právě takových je 
potenciálně nejvíce, neboť se týkají firem, 
poskytujících služby, kterých je na trhu 
momentálně až 98 procent,“ říká Krzysz-
tof Brzozowski, předseda sdružení Volné 
podnikání  (Stowarzyszenie Wolna Przed-
siębiorczość), kde inovace znamená zá-
klad pro podnikání. Hovoříme s ním právě 
o tom, co vlastně slovo inovace znamená.

Průměrný úředník, který přiděluje unij-
ní dotace by řekl, že inovace je například 
vámi postavené Centrum energetické tech-
nologie. A mohou existovat i jiné inovace?
Protože s takovou inovací, o které teď hovo-
ří všichni, to vypadá, že se váže na všechny 
unijní dotace, v důsledku čehož za tím jde 
i celý úřednický aparát, který ji zkouší ziden-
tifikovat, a to na sebe často váže pozměněné 
formy. Nejčastěji je myšleno, že inovace mo-
hou být pouze technické. A něco takového 
by mohlo fungovat, pokud by inovace sku-
tečně mohla být pouze technická. Ale inova-
ce může být také organizační, marketingová 
nebo procesní, neboť se týká nejen technic-
kých výrobků, ale také služeb. A struktura 
firem pak vypadá tak, že mezi všemi pod-
nikateli je všech 98% firem, poskytujících 
služby, a mezi nimi 99% jsou malé firmy. 
A právě tam je místo pro takzvané měkké 
inovace.

Sdružení Volné podnikání také funguje 
jako poskytovatel služeb. A najdeme zde 
ještě místo pro inovaci?
Samozřejmě. Naše úvahy o inovacích se 
velmi liší. Z jedné stránky se jedná o Cent-
rum energetických technologií, tedy inovace 
typicky technologické, a z druhé stránky je 
například konfigurátor síťových turistických 
produktů, známý pod názvem www.znane-
nieznane.pl, tedy inovace, postavená kolem 
turistických produktů.

A odkud se vzal nápad na konfigurátor sí-
ťových turistických produktů? 

Krzysztof Brzozowski, prezes Stowarzyszenia 
Wolna Przedsiębiorczość, które wywodzi się 
z jednego z 43 utworzonych w Polsce po 1989 
roku Centrów Wspierania Biznesu / Krzysztof 
Brzozowski, předseda sdružení Volné podni-
kání (Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorc-
zość), které vychází jako jedno ze 43 založe-
ných firem v rámci Centra podpory podnikání 
v Polsku po roce 1989. ◆ Foto Wiktor Bąki-
ewicz „Wiadomości Świdnickie” / „Świdnické 
zprávy”

Všimli jsme si toho, že v Polsku každý, kdo 
podniká v turistickém oboru, působí jako by 
byl gigantem v tomto oboru. A prozatím se 
ve většině případů jedná o malé firmy, kte-
ré toho samostatně nemají nabídnout tolik, 
kolik turista očekává. Položili jsme si otáz-
ku, proč je možné v cestovních kancelářích 
zakoupit balíček turistických služeb za hra-
nicemi, ale není možné si ty stejné služby 
koupit v Polsku.
 
Proč se jedná o inovační nápad?
Inovace spočívá v tomto případě v sesku-

pení firem z turistické oblasti kolem vyzna-
čeného produktu. Jde o to, aby bylo možné 
nabídnout turistům to, co je pro ně důležité 
– hotel, stravu, vstupenky do různých míst 
– přesně takové, jaké si bude přát v jednom 
balíčku. Je samozřejmé, že každá firma z tu-
ristické oblasti není samostatně schopna 
toto zajistit. Ale společně už ano. A u zá-
kladů takové inovace byla myšlenka, že tu-
ristická branže v Polsku se nerozvíjí tak, jak 
by chtěla, právě proto, že nikdo doposud ne-
nabídnul svým klientům kompletní balíček. 
Inovace spočívá jednoduše v přesvědčení 
firem k tomu, aby se sdružily kolem tako-
vého produktu, zkoordinovali své činnosti a 
napověděly jisté řešení. K tomu právě slouží 
konfigurátor síťových turistických produktů 
na internetovém portálu www.znaneniezna-
ne.pl (pozn. red. – více informací na toto 
téma se dočtete v článku „Známé i nezná-
mé, tedy inovace v turistice ”).

Sdružení Svobodné podnikání má na 
svém kontu ještě jeden zajímavý inovační 
produkt, ze skupiny „měkkých” produktů. 
Mám na mysli Kliniku bisnesu. Koho léčí 
na této klinice?
Jedná se o pomoc firmám, jejichž inovace 
spočívá v tom, že se firmy rozdělují pod-
le problémů, které se jich týkají a ne podle 
umělých kategorií. Neboť rozdělení na malé 
a střední podnikatelské subjekty je umělé, 
mylné a nehodí se pro kompletní představu 
jejich oblasti působení, ani jejich problémů. 
Rozdílné jsou také životní cykly firem – jed-
na působí pět let, a stále zaměstnává pouze 
dvě osoby, a jiná zaměstnává 700 pracovní-
ků, a je řízena jako malý podnik v paterna-
listickém systému. Inovační je tedy přístup 
k diagnostikování problémů firem, a to po-
tom pomáhá lépe s nimi bojovat. Inovace 
znamená jednoduše jiný pohled, jiné myšle-
ní o tom, čím se právě zabýváme. My jako 
jednotka, zabývající se několik let poraden-
stvím, máme velké zkušenosti. A klidně mů-
žeme říci, že díky těmto znalostem vidíme 
mnohem více než jiní. 

Anita Odachowska-Mazurek

Innowacja to inne myślenie
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– Jeśli chce się pomóc firmom, nie można 
ich dzielić na mikro, małe i średnie przed-
siębiorstwa, ale według wieku i poziomu 

ich zaistnienia na rynku 
– mówi Krzysztof Brzozow-
ski, prezes Stowarzyszenia 
Wolna Przedsiębiorczość ze 

Świdnicy, które prowadzi wyjątkowy inno-
wacyjny projekt „Klinika Biznesu”.

KLINIKA BIZNESU
Pomysł wyrósł z myślenia, że każda firma 
jest w innej sytuacji na rynku – jedna jest w 
fazie początkowej rozwoju, a inna – w środ-
ku. Różnią się także cyklem życia – jedna 
ma rok i zatrudnia 10 osób, inna – pięć lat, 
a zatrudnia nadal dwie. Inne są też sposoby 
zarządzania nimi. – Firma może zatrudniać 
700 pracowników, a być zarządzana jak małe 
przedsiębiorstwo, w systemie paternalistycz-
nym, gdzie prezes musi wszystkiego do-
tknąć, wszystko zaakceptować, wszystkiego 
dopilnować – mówi Krzysztof Brzozowski. 
– Dlatego zaczęliśmy dzielić firmy według 
problemów i właśnie na tym polegała inno-
wacyjność naszego projektu.

Klinika Biznesu, owszem, jest skierowana 
do mikro i małych przedsiębiorstw, jednak 
jest to jedynie podział techniczny, mający 
dać sygnał ewentualnym beneficjentom, że 
to właśnie oni mogą skorzystać z pomocy 
kliniki. W klinice prowadzi się przedsię-
biorcę „za rękę”. – Jak zaczyna, to stawiamy 
pytania, czy w ogóle powinien prowadzić 
działalność gospodarczą, potem staramy 
się odpowiedzieć na pytanie, jak to robić – 
opowiada Brzozowski. – Kiedy trafia do nas 

firma już istniejąca, wkracza inny problem 
– zamówienia i koszty. Jest grupa firm, któ-
ra nie tylko w początkowej fazie, ale nawet 
jeszcze po kilku latach wciąż walczy z kosz-
tami, które przecież są, nawet jeśli nie ma 
zamówień.

Właśnie te problemy stara się niwelować 
Klinika Biznesu, projekt adresowany do mi-
kro i małych firm, głównie z terenu Dolnego 
Śląska. W jej ramach specjaliści wspierają 
przyszłych biznesmenów na etapie pisania 
biznesplanu, pomagają zaplanować strategię 
promocyjną, przygotowują wnioski o do-
tację unijną adekwatne do potrzeb małych 
firm. Klinika Biznesu pod swoją opieką ma 
także działające już na rynku firmy, które 
borykają się z problemami. Specjaliści sta-
rają się pomóc im w określaniu produktów, 
usług, wymyślaniu nowych sposobów zdo-
bywania klientów i poszukiwaniu środków 
na dalszy rozwój. 

CZTERY PODSTAWOWE 
USŁUGI
Klinika Biznesu oferuje cztery podstawowe 
usługi. Moderator kooperacyjny pomaga 
przedsiębiorcom z tych samych lub pokrew-
nych branż nawiązać wzajemną współpracę 
w celu polepszenia jakości świadczonych 
usług. Virtual Spot to usługa dla firm, które 
dopiero zaczynają swoją karierę i tych firm, 
które przechodzących kłopoty finansowe 
zmuszające do redukcji kosztów administra-
cyjnych. Polega na stworzeniu przez specja-
listów z Kliniki Biznesu pełnej obsługi ad-
ministracyjno-biurowej skupionej w jednym 
miejscu. Z kolei kompilator finansowy po-

zwala na dopasowanie planów rozwojowych 
firmy i jej specyfiki do aktualnie i przyszło-
ściowo dostępnych źródeł finansowania ze-
wnętrznego. Wreszcie menadżer finansowy 
to usługa polegająca na wirtualnym prowa-
dzeniu finansów firmy. Wszystko to w spo-
rym stopniu pomaga zwiększyć zamówienia 
i zmniejszyć koszty, a co więcej – dzięki do-
finansowaniu z unijnego programu Innowa-
cyjna Gospodarka – jest dla przedsiębiorców 
całkowicie bezpłatne.

WWW.KLINIKABISNESU.PL 
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z jednej lub 
kilku wybranych przez siebie usług, które 
najlepiej odpowiadają potrzebom ich fir-
my, a zaufanie doradcom z Kliniki Biznesu 
pomaga m.in. zbudować markę, opraco-
wać kampanię promocyjną, rekomendować 
kierunki rozwoju. – Nie tylko wskazujemy 
możliwe źródła finansowania, ale również 
pomagamy w wypełnianiu wniosków o do-
tacje, np. do PUP – piszą specjaliści z kliniki 
na swojej stronie internetowej www.klini-
kabiznesu.pl. – Oddajemy do dyspozycji 
firm nowoczesny i autorski system CMS do 
zarządzania stroną WWW. W ramach pro-
jektu udostępniamy miejsce na wirtualnym 
dysku, zapewniając dostęp do dokumentów 
z każdego miejsca na świecie.

Ze wsparcia Kliniki Biznesu skorzystało już 
m.in. Centrum Językowe 5o‘clock z Dzier-
żoniowa, którego właścicielka Marta Tro-
janowska-Gołka zwróciła się po pomoc w 
momencie zakładania działalności. Wśród 
klientów kliniki był także Tomasz Sochacki, 
właściciel Studia Artystycznego Katharsis ze 
Świdnicy do kliniki zwrócił się, bo potrze-
bował skutecznej promocji. 

Anita Odachowska-Mazurek

„Pokud chcete pomoci fir-
mám, není možné je dělit 
na mikro, malé nebo střed-
ní podniky, ale podle stá-

ří a úrovně jejich vzniku na trhu,“ říká 
Krzysztof Brzozowski, předseda sdružení 
Volné podnikání (Stowarzyszenie Wolna 
Przedsiębiorczość) ze Świdnice, které vede 
výjimečný inovační projekt „Klinika byz-
nysu”.

KLINIKA BYZNYSU 
„Nápad vznikl z myšlenky, že každá firma 
na trhu se nachází v odlišných situacích. 
Jedna je v počáteční fázi rozvoje, a jiná zase 
uprostřed. Liší se také svým životním cyk-
lem – jedna je rok stará a zaměstnává 10 
osob, další – pět let a zaměstnává další dvě. 
Odlišné mohou být také v řízení. Firma 
může zaměstnávat 700 pracovníků, a přitom 
vedení je podobné jako u malé firmy, v pa-
ternalistickém systému, kde se musí jednatel 
všeho dotknout, vše odsouhlasit, nad vším 
dohlížet,“ říká Krzysztof Brzozowski a dodá-
vá: „proto jsme také začali rozdělovat firmy 
podle svých problémů a v tom právě spočívá 
inovace našeho projektu.“

Klinika byznysu je sice zaměřena na mikro 
a malé firmy, přesto se jedná pouze o tech-
nické rozdělení, které má za úkol upozornit 
případné zájemce, že právě oni mohou vyu-
žívat pomoc z kliniky. 

V klinice vedeme podnikatele „za ruku”. 
„Pokud začíná podnikat, klademe mu otáz-
ky, zda je vůbec povinen vést podnikatel-
skou činnost, potom se snažíme odpovědět 

na otázku, jak by se to mělo dělat,“ vypráví 
Brzozowski. „Pokud k nám přijde již fungu-
jící firma, přichází jiný problém – zakázky 
a náklady. Existuje skupina firem, která ne-
jen v počáteční fázi, ale dokonce ještě po 
několika letech, stále bojuje s náklady, které 
prostě jsou i když nejsou žádné zakázky.“ 

Právě tyto problémy se snaží Klinika byzny-
su minimalizovat pomocí projektu, určené-
ho pro mikro a malé firmy, a to především 
z území Dolního Slezska. V rámci svého za-
měření podporují odborníci budoucí pod-
nikatelé na etapě sepisování byznys plánu, 
pomáhají naplánovat propagační strategii, 
připravují žádosti o unijní dotace, které jsou 
adekvátní vůči potřebám malých firem. Kli-
nika byznysu má pod svou ochranou již čin-
né firmy na trhu, které se potýkají s jinými 
problémy. Odborníci se jim snaží pomoci 
v určování produktů, služeb, ve vymýšlení 
nových způsobů získávání klientů a vyhledá-
vání finančních prostředků pro další rozvoj. 

ČTYŘI ZÁKLADNÍ SLUŽBY 
Klinika byznysu nabízí čtyři základní služby. 
Kooperační moderátor pomáhá podnikate-

lům z těch stejných nebo sblížených oborů 
navázat vzájemnou spolupráci za účelem 
zlepšení kvality poskytovaných služeb. Vir-
tual Spot je službou pro firmy, které teprve 
začínají svou kariéru a u těch firem, u kte-
rých se vyskytující finanční problémy, nutí 
redukovat administrativní náklady. Pomoc 
spočívá ve vyhotovování celkové admi-
nistrativní a kancelářské obsluhy, pomocí 
odborníků z Kliniky byznysu, soustředěné 

v jednom místě. Přitom finanční kompilátor 
(překladač) umožňuje přizpůsobit rozvojové 
plány firmy a její specifiky k aktuálním i do 
budoucna zpřístupněným zdrojům vnějšího 
financování. A konečně Finanční manažér 
je službou, spočívající ve virtuálním vedení 
financí ve firmě. Všechno ve značné míře 
napomáhá navýšit objednávky a snížit ná-
klady, a co více – díky dofinancování z unij-
ního programu Inovační hospodářství – je 
pro podnikatelé zcela bezplatné. 

WWW.KLINIKABIZNESU.PL 
Podnikatelé tak mohou využít jednu nebo 
několik služeb, které si sami vyberou, a kte-
ré budou nejlépe odpovídat potřebám jejich 
firmy, a důvěra k poradcům z Kliniky byz-
nysu jim kromě jiného pomůže vybudovat 
značku, vypracovat propagační kampaň, do-
poručit směr rozvoje. „Nejenže poukazuje-
me na možné zdroje financování, ale zároveň 
pomáháme při vyplňování žádostí o dotace, 
např. u PUP,“ píšou odborníci z kliniky na 
svých internetových stránkách www.klinika-
biznesu.pl. a dodává: „dále firmám nabízíme 
k dispozici moderní a autorský systém CMS 
pro vytvoření www. stránek. V rámci pro-
jektu jsme zpřístupnili místo na virtuálním 
disku tím, že jsme umožnili přístup do do-
kumentů z každého místa na světě.“ 

Z podpory Kliniky byznysu již využi-
lo mimo jiné Jazykové centrum 5o‘clock 
z Dzierżoniova, jehož majitelka Marta Troja-
nowska-Gołka se obrátila o pomoc ve chvíli 
zakládání své podnikatelské činnosti. Mezi 
klienty patřil také Tomasz Sochacki, majitel 
Uměleckého studia Katharsis ze Świdnice, 
kliniku oslovil, protože potřeboval připravit 
efektivní propagaci.
 

Anita Odachowska-Mazurek

Wśród klientów Kliniki Biznesu był między innymi Gabinet Fizjoterapii Reha-Fit ze Świdnicy, który skorzystał z pomocy w przygotowaniu strony internetowej, 
wizytówek oraz banerów reklamowych. / Mezi klienty Kliniky patří kromě jiného také Kabinet fyzioterapie Reha-Fit ze Świdnice, který využil pomoc v přípra-
vách internetových stránek, vizitek a také reklamních poutačů ◆ Foto źródło / Foto zdroj: www.reha-fit.com.pl

Studio Artystyczne Katharsis potrzebowało profesjonalnej promocji. Z tym właśnie problemem zwróciło się do Kliniki Biznesu. / Umělecké studio Katharsis 
potřebovalo profesionální propagaci. S takovýmto problémem se na Kliniku obrátilo. ◆ Foto źródło / Foto zdroj: www.sak.art.com.pl

Lekarze przedsiębiorstw

Lékaři podnikatelských subjektů
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POTŘEBNÉ PŘÍSADY
1/2 kg tvarohu (doporučuji tučný – červený – tvaroh 
balený jako máslo; je sice málokde k sehnání – sám 
jsem jej koupil v Bille – ale ta námaha stojí za to),  

5 lžic hrubé mouky, 2 lžíce mletého cukru, špetka soli, 1 vejce, 5 lžic 
dětské krupičky, příp. hrubá mouka na posypání válu.

POSTUP PŘÍPRAVY
Knedlíky můžete naplnit jakýmkoliv ovocem, můžete i ušoulat třeba 
jen malinké knedlíčky (nenaplněné) a na talíři je polít třeba rozmač-
kanýni jahodami s cukrem nebo borůvkami.... 

Výše uvedené suroviny zpracujeme v těsto. Uděláme knedlíčky  
a vkládáme do vařící vody. Jen zlehýnka promícháme (spíš jen  
s nimi pohneme, aby nezůstaly po vložení do vody přilepené ke dnu)  
a vaříme 5-7 minut. Na talíři nejdříve přelijeme omajdou – 
rozmixujeme pár měkkých meruněk se zakysanou smetanou  
a cukrem podle chuti - posypeme tvrdým tvarohem, případně (bez 
žahouru) polijeme nebo pokapeme rozpuštěným máslem, podle 
toho, jak kdo má rád. Můžeme zdobit šlehačkou, ovocem, lístečkem 
meduňky ap......:-). 

NIEZBĘDNE SKŁADNIKI 
1/2 kg białego sera (polecamy tłusty – czerwony – bia-
ły ser pakowany jako masło; rzadko go można kupić 
– ja sam go kupiłem w Bille – wysiłek ten jest jednak 

wart sukcesu), 5 łyżek mąki grubej o konsystencji kaszki, 2 łyżki cukru 
pudru, szczypta soli, 1 jajko, 5 łyżek kaszki mannej, lub mąki grubej 
do posypania stolnicy.

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA
Knedle można nadziewać jakimkolwiek owocem, możecie nawet 
ugnieć tylko malutkie knedelki (nienadziewane) i na talerzu je polać 
na przykład truskawkami z cukrem lub jagodami.... 

Wyżej wymienione surowce zgnieciemy w ciasto. Zrobimy knedelki 
i włożymy je do gorącej wody. Tylko tak lekko pomieszamy (raczej je 
tylko lekko przesuniemy, aby nie zostały po włożeniu do wody przykle-
jone do dna) i gotujemy ok. 5-7 minut. Na talerzu je najpierw polejemy 
sosem – rozgnieciemy kilka miękkich moreli ze śmietaną ukwaszoną 
i cukrem według własnego smaku – posypiemy białym serem, ewen-
tualnie (bez sosu) polejemy lub pokapiemy roztopionym masłem tak, 
jak kto lubi. Możemy jeszcze ozdobić bitą śmietaną, owocem, listkiem 
moreli itp......:-). 

Tvarohové meruňkové knedlíky / Twarogowe knedle moreloweTvarohové meruňkové knedlíky

Twarogowe knedle morelowe


