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Inovace na česko-po lském pomez í

Sudetský regionální produkt: Muzeum Průmyslu a železnic v  Slezsku v 
Jaworzyně Śląska za vzdělávací projekt „Město dětí”. V této kategorii byli 
nominováni také Ski-Raft s.c. Mariusz Dubiel a Jacek Herberger – za orga-
nizování sjíždění raftů Bardským průlomem a firma PPHiU „Piramida” Sp. z 
o.o. z Kostrzy za unikátní využití žuly ve výrobě uměleckých děl – mimo jiné 
vyrobili obrovskou žulovou tašku, žulovou vánoční kouli.
Dynamický rozvoj firmy: THT Sp. z o.o. Systémy průmyslových obalů – 
jeden z  předních výrobců obalových systémů, nedávno zahájil výstavbu 
nové továrny ve świdnické ekonomické zóně WSSE Invest-Park. Nomino-
vána byla také společnost Kott Metal Sp. z o.o. a Jodko-Schiewe Sp. J. 
Inovace: PHU Step Robert Zawalich – výrobce vodních barev (nátěry na 
bázi vodou ředěných barev) používaných na širokou škálu druhů kovů, že-
lezničních vagónů, oplocení, střešních krytin. Nominovány byly také  firmy 
Tradycja a Dolnet Group Sp. z o.o. 
Firma sociální zodpovědnosti podnikání: Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. – świd-
nický market dbá nejen o své zaměstnance a klienty, ale také se angažuje v projek-

tech, realizovaných ve prospěch místního obyvatelstva.  Důkazem jsou nejen akce 
uskutečněné v roce 2011 „Daň za kraslice” a „Střecha nad hlavou”. Pracoviště také 
anonymně podporuje občany Świdnice především v situacích životní nouze tím, 
že jim poskytly věcnou pomoc.  Do této kategorie byli také nominováni Sdružení 
podnikatelů a świdnických kupců (Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świd-
nickich) a Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o. 
Nejlepší hospodářský debut: Bio-Wat Sp. z o.o. – ve Świdnici působí zce-
la zautomatizovaná a bezpečná pro životní prostředí bioelektrárna. Jde 
o první zemědělskou bioelektrárnu v  Polsku, má unikátní charakter a 
ukazuje směr rozvoje obnovitelné energetiky tzv. zelené energie. Vznikla 
v  červenci 2011. Nominováni byli také společnost MZ-Projekt Inženýrská 
kancelář Mariusz Zygmunt a Inlingua Ewelina Grądziel – škola anglického a 
německého jazyka pro školní a předškolní děti. 

***
Zvláštní ocenění pro osobnosti v podnikání získali świdničtí cukráři paní Ire-
na Trzcińska a pan  Eugeniusz Kępa

Nominovaní a vítězové hospodářských cen Świdnický Gryf  2012

Laureaci nagród Świdnicki Gryf 2012 / Kandidáti cen Świdnicki Gryf 2012

Během letošní již osmé Gali 
Przedsiębiorczości (Slavnosti 
podnikání) bylo předáno devět 

sošek Świdnického Gryfu. Zajímavá byla ri-
valita v kategorii Inovace. Byly do ní nomi-
novány tři zcela odlišné firmy. 
Jednou z  nich byla firma Tradycja, která za-
vedla ve Świdnici novodobý způsob organi-
zování prohlídek. Každý den organizuje firma 
turistické a kulturní akce, především histo-
rické, pro dospělé, děti a firmy ze Świdnice a 
Dolního Slezska. Před dvěma lety se jim však 
podařilo zavést nový produkt – Turistický pas 
Města Świdnice, který umožňuje v jednom po-
platku vstupného navštívit město a jeho nejdů-
ležitější turistické atrakce. Myšlenka není zcela 
nová, neboť taková vstupenka již v  několika 
polských městech existuje, například v Krako-
vě. Pro samotné návštěvníky Świdnice je ten-
to způsob organizování zájezdů ohromující. 
Hosty, kteří si zaplatili vstup, přivítají průvod-
ci, převlečeni do historických krojů, kteří svá 
vyprávění o historii a památkách města zpestří 
legendami, vtipy a také animacemi a soutěže-
mi s cenami.
Nominovanou v  kategorii Inovace  byla také 
firma Dolnet Group Sp. z o.o., poskytující služ-
by týkající se přístupu na internet, outsourcing 

IT, instalaci systémů monitoringu, telefonních 
ústředen, alarmů atd. Firma vznikla v  květnu 
2011 jako efekt dřívější spolupráce firem New-
-Way s.c., Cybernet a LinkDirect s.c. Prostřed-
nictvím fúze firem došlo k urychlení rozvoje a 
rozšíření škály dostupných služeb při současném 
snížení jejich cen. Zkušenosti získané v průběhu 
posledních let v  uvedených firmách umožňují 

nové společnosti neustále rozšiřovat rozsah po-
skytovaných služeb a nárůst jejich kvality. Dolnet 
Group vytvořil síť s vděčným názvem Limonka, 
která nabízí balíček služeb pro přístup na inter-
net, telefon VoIP, televize IPTV a také služby 
monitoringu, díky čemu postupně začíná kon-
kurovat větším polským sítím. 
Třetím nominovaným byla firma PHU STEP Ro-
bert Zawalich, která je výrobcem vodních barev 
(nátěry na bázi vodou ředěných barev) používa-
ných u širokého sortimentu kovů,  železničních 

vagónů, oplocení, střešních krytin. Z  polymerů 
nejvyšší kvality a také pryskyřice vyrábí STEP tzv. 
voděodolné izolační pásma AdhesionXtreme®. 
Jejich výjimečná přilnavost na všech populárních 
střešních krytinách, budovách, stěnách a na stro-
pech, dřevěných podlahách, rámech, oknech, te-
rasách, verandách, bazénech, zahradních jezír-
kách, kempinkových přívěsech a mnoha jiných 

produktech způsobuje, že je čím dál tím víc po-
pulárnějším produktem na trhu. Právě do této 
firmy putovala dne 26. října v průběhu Slavnosti 
podnikání další cena (Gali Przedsiębiorczości) 
soška Świdnického Gryfu – ocenění podnika-
telských aktivit, které dnes hrají významnou roli 
v  podnikání  a také u osob z  podnikatelského 
zázemí. „Bez hospodářských úspěchů firem, bez 
osobního rozvoje občanů, by nebylo možné ztotož-
nit se s městem“,  řekl během slavnostního zaháje-
ní Wojciech Murdzek, prezident Świdnice. 

Nowatorstwo jest we wszystkim
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Podczas tegorocznej, ósmej już 
Gali Przedsiębiorczości wręczo-
no dziewięć statuetek Świdnickie-

go Gryfa. Ciekawa była rywalizacja w kategorii 
Innowacyjność. Kapituła statuetek nomino-
wała do niej bowiem trzy zupełnie różne firmy. 
Jedną z nich była firma Tradycja, która wpro-
wadziła w Świdnicy nowatorski sposób opro-
wadzania wycieczek. Na co dzień firma orga-
nizuje imprezy turystyczne i kulturalne, głów-
nie historyczne, dla osób dorosłych, dzieci i 
firm ze Świdnicy oraz Dolnego Śląska. Dwa 
lata temu wprowadziła jednak nowy produkt 
– Karnet Turystyczny Miasta Świdnicy, który 
pozwala za jedną opłatą zwiedzić miasto i jego 
najważniejsze turystyczne atrakcje. Idea nie 
jest nowa, bo taki karnet istnieje już w paru 
miastach Polski, na przykład w Krakowie. 
Jednak zupełnie zaskakujący, także dla sa-
mych przyjeżdżających do Świdnicy turystów, 
jest sposób oprowadzania wycieczek. Gości, 
którzy opłacili karnet, witają przewodnicy w 
historycznych strojach, którzy opowieści o 
historii i zabytkach miasta wzbogacają legen-
dami, anegdotami, a także animacjami oraz 
konkursami z nagrodami.
Nominowana w kategorii Innowacyjność była 
także firma Dolnet Group Sp. z o.o. świadczą-
ca usługi dostępu do Internetu, outsourcing 
IT, instalacji systemów monitoringu, central 
telefonicznych, systemów alarmowych itp. 
Firma powstała w maju 2011 roku jako efekt 

wcześniejszej współpracy firm New-Way s.c., 
Cybernet i LinkDirect s.c. Fuzja firm umoż-
liwiła szybszy rozwój oraz zwiększenie wa-
chlarza dostępnych usług z jednoczesnym 
obniżeniem ich cen. Doświadczenie uzyskane 
na przestrzeni lat w wymienionych firmach, 
pozwalają nowej spółce na ciągłe poszerzanie 
wachlarza usług oraz wzrost ich jakości. Dol-
net Group stworzył sieć o wdzięcznej nazwie 
Limonka, która oferuje pakietowe usługi do-
stępu do Internetu, telefonii VoIP, telewizji 

Sudecki produkt regionalny: Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jawo-
rzynie Śląskiej za projekt edukacyjny „Miasto dzieci”, W tej kategorii nominowani byli 
także Ski-Raft s.c. Mariusz Dubiel i Jacek Herberger – za organizację spływu pontonowego 
Przełomem Bardzkim oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „Piramida” Sp. z 
o.o. z Kostrzy za unikatowe wykorzystanie granitu do wykonywania artystycznych pro-
duktów – m.in. ogromna granitowa torebka, granitowa bombka.
Dynamiczny rozwój firmy: THT Sp. z o.o. Systemy Opakowań Przemysłowych – je-
den z wiodących producentów systemów opakowań, niedawno rozpoczął budowę no-
wej fabryki w świdnickiej podstrefie ekonomicznej WSSE Invest-Park. Nominowano 
także Kott Metal Sp. z o.o. i Jodko-Schiewe Sp. J. 
Innowacyjność: PHU Step Robert Zawalich – producent farb wodnych (powłok wo-
dorozcieńczalnych) stosowanych do wszelkiego rodzaju metali, wagonów kolejowych, 
ogrodzeń, pokrycia dachówek. Nominowane były także Firma Tradycja oraz Dolnet 
Group Sp. z o.o., 
Firma społecznej odpowiedzialności biznesu: Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. – świd-
nicki sklep dba nie tylko o swoich pracowników i klientów, ale również angażuje się w 

projekty realizowane na rzecz społeczności lokalnej. Świadczą o tym m.in. zorganizo-
wane w 2011 roku akcje „Podatek za pisanki” i „Dach nad głową”. Placówka wspiera 
również anonimowo mieszkańców Świdnicy w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, 
udzielając im pomocy rzeczowej.
W tej kategorii nominowano także Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnic-
kich oraz Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o. 
Najlepszy debiut gospodarczy: Bio-Wat Sp. z o.o. – w Świdnicy działa w pełni zauto-
matyzowana i bezpieczna dla środowiska naturalnego bioelektrownia. Jest to pierw-
sza rolnicza bioelektrownia w Polsce, ma unikatowy charakter i wskazuje kierunek 
rozwoju energetyki odnawialnej tzw. energii zielonej. Powstała w lipcu 2011 roku.
Nominowane były także MZ-Projekt Biuro Inżynierskie Mariusz Zygmunt oraz Inlingua 
Ewelina Grądziel – szkoła języka angielskiego i niemieckiego dla dzieci wraz z punktem 
przedszkolnym. 

***
Nagrody specjalne dla osobowości w biznesie otrzymali świdniccy cukiernicy Irena 
Trzcińska oraz Eugeniusz Kępa

Nominaci i zwycięzcy nagród gospodarczych Świdnicki Gryf 2012

Nowatorstwo jest we wszystkim

Przewodnicy Firmy Tradycja oprowadzają turystów ubrani w historyczne stroje, a informacje 
o historii i zabytkach Świdnicy nie są tylko suchą opowieścią rodem z bedekera, lecz wciąga-
jącą zabawą /  Průvodci firmy Tradycja (Tradice) provádějí turisty, jsou oblečeni v historic-
kých krojích, přitom vypráví o historii a historických památkách Świdnice, přičemž nejsou 
pouhými suchými vypravěči průvodců, ale považují to za velkou zábavu 

IPTV oraz usługi monitoringu, czym stopnio-
wo zaczyna konkurować z większymi, ogólno-
polskimi sieciami. 
Trzecim nominowanym była firma PHU 
STEP Robert Zawalich, która jest produ-
centem farb wodnych (powłok wodoroz-
cieńczalnych) stosowanych do wszelkie-
go rodzaju metali, wagonów kolejowych, 
ogrodzeń, pokrycia dachówek. Z najwyższej 
jakości polimerów oraz żywicy STEP pro-
dukuje tzw. wodoodporne taśmy izolacyjne 

AdhesionXtreme®. Ich wyjątkowa przyczep-
ność na wszystkich popularnych pokryciach 
dachowych, budynkach, ścianach oraz su-
fitach, drewnianych podłogach, ram okien, 
tarasach, werand, basenach, stawach ogro-
dowych, przyczepach kempingowych i wielu 
innych sprawiają, że są coraz popularniej-
szym produktem na rynku. Właśnie do tej 
firmy powędrowała podczas Gali Przedsię-
biorczości 26 października statuetka Świd-
nickiego Gryfa – nagrody gospodarczej 
doceniającej wyróżniające się przedsiębior-
stwa i osobowości biznesu. – Bez sukcesów 
gospodarczych firm, bez rozwoju osobistego 
mieszkańców nie byłoby tożsamości miasta 
– mówił otwierając uroczystą galę Wojciech 
Murdzek, prezydent Świdnicy. 

Anita Odachowska-Mazurek
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Na náměstí v Dobrušce měly 
dne 29. září svá představení 
soubory z Piławy Górnej. Přá-

telské město slavilo svátek patrona Čech 
Svatého Václava. Návštěva byla financová-
na Evropskou unii a pomohla lépe poznat 
partnery přeshraničního projektu.
Od pátku 28. do neděle 30. září bavili čeští 
hostitelé partnery z Piławy Górnej. „Svato-
václavské slavnosti” jsou jedním z  nejdů-
ležitějších svátků, které jsou zaznamenány 
v  kalendáři Dobrušky, jižního souseda, 
s  kterým obec realizuje dvouletý společen-
sko-kulturní projekt. I když Svatý Václav, 
patron Čech byl znám v  celostátním mě-
řítku, akce v  centru města měla charakter 
místní a integrační, velmi podobný Dnům 
Piławy Górnej, kterých se nedávno zúčast-
nili čeští sousedé. 
Na jevišti, postaveném uprostřed pěkného, 
zrekonstruovaného náměstí předvedli účin-
kující Siwy Włos, Górzanie, Kapela Miejska 
(dechová kapela), bratři Tomasz a Łukasz 
Kulak, Wojciech Flejszczak a Sara Sobul 
předvedli svá představení v  sobotu v pole-
dne 29. září. Na návštěvu Dobrušky se při-
pravovali dlouho a velmi pečlivě, proto také 
všechno šlo velmi hladce. Veřejnost přijala 
vřele umělce z Górnej Piławy, i když někteří 
byli zaskočeni, že polský folk dokáže mile 
zaujmout a mít velký úspěch. Velmi horlivě 
tleskali při vystoupení taneční skupiny Gór-
zanek oblečené v dolnoslezských krojích, ale 
rovněž  ukázky Vojtka si vyžádaly potlesk. 
Beatboxer, který před dvěma lety vyhrál 
v  soutěži „Předveď svůj talent!”, udělal vel-
ký dojem. Vlastně se líbili všichni. Sára na-
dchla diváky výrazným uspořádáním skla-
deb od světoznámých autorů, Kapela Miej-
ska (dechová kapela) předvedla hity, hrané 
na moderních dechových nástrojích, známé 
i v Čechách, bratři Kulakové předvedli úro-
veň technických možností a skupina Siwy 
Włos své vokální schopnosti. 
Také zástupci městečka Piława Górna nabyli 
mnoha dojmů. Ze všeho nejvíce se jim líbi-
la architektura a celkový pořádek. Detaily 
doprovázené perfekcionismem, pečlivě zre-
staurované a shromážděné sochy dokonale 
ladily s  klidem a atmosférou zábavy. Bylo 
překvapivé, že během akce jsme nezahlédli 
ani jednoho strážce, přestože v  Dobrušce 
žije téměř tolik obyvatel jako v Piławě Gór-
nej, tedy 7 tisíc…… 

O minulosti města, kde žil a tvořil před-
chůdce abstraktivního malířství František 
Kupka, povyprávěl starosta Petr Tojnar. 
Přítomným v  radniční aule se velmi líbily 
obrazy slavného malíře a starodávné inte-
riéry, kde románská kamenná křtitelnice 

připomínala historii obce již někdy ze  13. 
století. Dobruška musí pravděpodobně stá-
le přitahovat umělce, neboť i dnes se může 
pochlubit impozantními díly. Výstava ruč-
ních prací, mistrně ušitých talentovanými 
občany, zůstane na dlouho v paměti občanů 
Piławy. Po zrekonstruované synagóze, kos-
tele Sv. Václava, městském úřadě a také po 
základní škole  je provázela místostarosta 
Blanka Čiháčková.
Bohužel, i mimo opakované prosby organi-
zátorů, aby mohli zůstat až do konce akce, 
museli se hudebníci vrátit do Górnej Piławy 
ještě před půlnocí. I když se na jevišti měli 
ještě objevit následovníci takových kapel 
jako U2, Ozzy’ego Osborne’a, a Smutný Ka-
rel z Českých Budějovic, nebo hvězda večera 
Čí je to vina?, vystupující dead pop kapela 
z Dobrušky, opouštěli návštěvníci krásnou 
Bránu Orlických hor v dobré náladě. Sebou 
si vezli skvělou atmosféru, živé vzpomínky 
a naději na brzké setkání. Odůvodněně, ne-
boť přeshraniční projekt „Podpora rozvoje 
polsko – českých sportovních, kulturních a 
vzdělávacích aktivit“ počítá ještě s mnoha 
dalšími příležitostmi se sejít a vyměnit si 
zkušenosti. 

Na rynku w Dobrušce 29 wrze-
śnia wystąpiły zespoły z Piławy 
Górnej. Zaprzyjaźnione mia-
sto obchodziło dni patrona 

Czech, świętego Wacława. Wizyta finan-
sowana przez Unię Europejską pomogła 
lepiej poznać partnerów projektu trans-
granicznego.
Od piątku 28 do niedzieli 30 września 

bawili się czescy partnerzy Piławy Gór-
nej. „Svatováclawské slavnosti” to jedno 
z najważniejszych świąt w kalendarzu 
Dobruški, południowego sąsiada, z któ-
rym gmina realizuje dwuletni projekt 
społeczno-kulturalny. Choć święty Wa-

cław, patron Czech, nadawał wydarze-
niu rangę krajową, imprezy w centrum 
miasta miały charakter lokalny oraz in-
tegracyjny, bardzo podobny do Dni Piła-
wy Górnej, na których niedawno gościli 
czescy sąsiedzi. 
Na scenie ustawionej pośrodku pięknego, 
odrestaurowanego rynku Siwy Włos, Gó-
rzanie, Kapela Miejska (Orkiestra Dęta), 
bracia Tomasz i Łukasz Kulak, Wojciech 
Flejszczak i Sara Sobul wystąpili w so-
botnie południe, 29 września. Do wizyty 
w Dobrušce przygotowywali się od daw-
na i bardzo skrupulatnie, więc wszystko 

Do Dobruški na świętego Wacława 

4



Innowac je  na  czesko -po lsk im pogran iczu

REGION PANDA / SIPH ŚWIDNICA

NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU

innowacje   

Malebná  obec  Pohoří  (part-
nerská obec polské obce Gorna  
Pilava) na 650 ha se 650 oby-

vateli má svoji raritu, letos už 5. Koláčkové 
klání. 
Také letos pekly paní (ale i pá-
nové) v  Pohoří koláče, 
sladké i slané pečivo 
a soutěžili o ceny, 
které věnovala 
řada spon-
zorů, mj. i 
okolní tři 
pekárny. 
Pěkná spo-
l e č e n s k á 
akce v so-
botu  20. říj-
na v místním 
hostinci byla 
doprovozena ná-
chodskou kapelou 
KLAPETO. 
 
Právě v den koláčkového klání byli hosté  z   
Gorne  Pilavy na návštěvě v Dobrušce, ale 
měli tak bohatý program, že koláčkové klání 
tentokrát, možná ke své škodě,  nestihli. 

•K

oláčkové klán
í 

• 
K

o

n
kurs wypiek

ó
w

Malownicza gmina Poho-
ří (gmina partnerska polskiej 
gminy Piława Górna)  ma na 

650 hektarach 650 obywateli, którzy tego 
roku uczestniczyli już w piątej edycji kon-

kursu wypieków.
Również w tym roku panie 

piekły (ale i panowie też) 
w Pohoří kołacze, 

słodkie i słone pie-
czywa rywalizu-

jąc o zdobycie 
nagrody, którą 
u f u n d o w a ł o 
wielu sponso-
rów, między 
innymi i oko-

liczne piekar-
nie. Wspaniała 

społeczna impreza 
odbyła się 27 paź-

dziernika w miejscowej 
gospodzie przy akompania-

mencie nachodskiej kapeli KLA-
PETO. A partnerstwo w mikroprojekcie??? 
Właśnie w dzień konkursu goście z Piławy 
Górnej byli z wizytą w Dobrušce i oprócz 
projektowych działań mieli również w pla-
nach wizytę w Pohoří. Jednakże bardzo 
bogaty program pobytu w Dobrušce nie 
pozwolił im tym razem, być może na swoja 
szkodę, udać się na konkurs. 

Jiří Daniel 

Do Dobruški na świętego Wacława 

poszło jak z płatka. Publiczność ciepło 
przyjęła artystów z Piławy Górnej, chociaż 
niektórzy byli mile zaskoczeni, że w Polsce 
folk, również miejski, cieszy się dużym po-
wodzeniem. Gorąco oklaskiwali taneczne 
figury Górzanek, ubranych w dolnośląskie 
stroje, ale i popisy Wojtka. Beatboxer, któ-
ry przed dwoma laty zwyciężył w konkur-
sie „Pokaż Talent!”, zrobił duże wrażenie. 
Spodobali się zresztą wszyscy. Sara urze-
kła słuchaczy wyrazistą aranżacją znanych 
na całym świecie utworów, Kapela Miejska 
(Orkiestra Dęta) przebojami wykonywa-
nymi na popularnych w Czechach instru-
mentach dętych, bracia Kulakowie pozio-
mem umiejętności technicznych, a Siwy 
Włos możliwościami wokalnymi. 
Również reprezentanci Piławy Górnej 
doświadczali wielu wrażeń. Spodobała 
im się przede wszystkim architektura 
i wszechobecny porządek. Detale do-
prowadzone do perfekcji, pieczołowicie 
odnawiane i gromadzone rzeźby dosko-
nale współgrały ze spokojem i atmosferą 
zabawy. To zaskakujące, że na imprezie 
nie było widać ani jednego ochroniarza, 
choć Dobruška liczy prawie tyle samo 
mieszkańców co Piława Górna, czyli 7 
tysięcy… 

O przeszłości miasta, w którym mieszkał 
i tworzył prekursor malarstwa abstrak-
cyjnego Franciszek Kupka, opowiedział 
Burmistrz Petr Tojnar. Zebranym w sali 
ratuszowej przypadły do gustu obrazy 
słynnego malarza i starodawne wnętrza, 
gdzie romańska kamienna chrzcielnica 
przypominała o historii miejscowości 
odnotowywanej już w XIII wieku. Do-
bruška musi chyba przyciągać artystów, 
bo również dziś może pochwalić się 
imponującymi dziełami. Wystawa pat-
chworków, misternie szytych przez uta-
lentowane mieszkanki, na długo zapad-
nie w pamięci piławian. Po wyremonto-
wanej synagodze, kościele św. Wacława, 
urzędzie miejskim oraz szkole podsta-
wowej oprowadzała ich Wiceburmistrz 
Blanka Čiháčková.
Niestety, mimo próśb ponawianych przez 
organizatorów, by zostać do końca im-
prezy, muzycy musieli wracać do Piławy 
Górnej przed północą. Choć na scenie 
mieli jeszcze pojawić się naśladowcy U2, 
Ozzy’ego Osborne’a, Smutný Karel z Cze-
skich Budziejowic czy gwiazda wieczoru 
Čí je to vina?, grająca dead pop kapela z 
Dobruški, opuszczali piękną Bramę Gór 
Orlickich w dobrych nastrojach. Ze sobą 
zabierali bowiem wyśmienitą atmosferę, 
żywe wspomnienia i nadzieję na rychłe 
spotkanie. Uzasadnioną, bo transgra-
niczny projekt „Wspieranie rozwoju pol-
sko – czeskich aktywności sportowych, 
kulturowych i edukacyjnych” przewiduje 
jeszcze wiele okazji do spotkań i wymia-
ny doświadczeń. 
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Inovace na česko-po lském pomez í

„Zavádění inovačních strategii pro 
rozvoj dobré praxe“, je zjednodušený 
název mikroprojektu, který v rámci 

priority „Inovace a ekonomika, opírající se o vědo-
mosti” programu Interreg IVC, společně s dalšími 
regiony Evropy, realizuje dolnoslezské vojvodství.
Projekt DISTRICT + (angl. Disseminating Innovative 
Strategies for Capitalization of Targeted Good Practi-
ces) je realizován od ledna 2010 do prosince 2013 
v šesti regionech našeho kontinentu – v Toskánsku 
(Itálie), které je vedoucím partnerem, v Dolním Sasku 
(Německo), Vastra Gotaland (Švédsko), West Mid-
lands (Velká Británie), Brasov (Rumunsko) a v dol-
noslezském vojvodství (Polsko). Jeho rozpočet činí 4,6 
mil Eur (pro samotné dolnoslezské vojvodství – 500 
tis. Eur). 
Jaké jsou nejlepší postupy? V projektu DISTRICT + 
to je zejména iniciativa, např. metodologie, projekty, 
procesy, technika, přijímaná místními a regionálními 
orgány a také dalšími veřejnými institucemi v rámci 
priority „Inovace a ekonomika, opírající se o vědo-
mosti”, které se ukázaly jako úspěšné a které je možné 
převést i do dalších zeměpisných oblastí. O dosažení 
úspěchu můžeme hovořit, když dobré postupy praxe 
přinesou hmatatelné a měřitelné výsledky při realizaci 
daného cíle.
Cílem projektu je rozšíření spolupráce v rámci regionu 
i mimo něj v oblasti rozvoje inovace, podpory rozvoje 
inkubátorů a také v podnikání typu start-up a spin-off, 
rozvoji a rozšiřování inovačních schopností regionu, 
jako i nárůstu schopnosti projektování a dlouhodobé-
ho plánování strategii na úrovní regionů. 
Realizace projektu se týká následujících téma-
tických oblastí: podpora podnikání mladých 
vědců, mechanismy start-up pro malé a střední 
podnikatele, nástroje spin-off pro průmyslové 
malé a střední podnikatele, modernizace tra-
dičního způsobu vytváření pomocí strategie 

internacionalizace, zjednodušování spoluprá-
ce mezi podnikateli a vědci, vytváření a řízení 
technologických inkubátorů, vytváření a řízení 
center transferu technologie a inovační služby ve 
vědeckých praxích.  
Podle záměrů tohoto programu má dojít k  dofi-
nancování šesti projektů, opírajících se o výměnu 
osvědčených postupů mezi institucemi z partner-
ských regionů. Z Dolního Slezska budou v převáž-
né míře dofinancovány podměty, které nejsou za-
řazeny do sektoru veřejných financí a které fungují 
jako neziskové organizace – Dolnoslezská agentura 
hospodářské spolupráce s.r.o. (Dolnośląska Agen-
cja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.), Dolno-
slezský park inovací a vědy A.S. (Dolnośląski Park 
Innowacji i Nauki SA), Wrolawská vysoká škola 
technická (Politechnika Wrocławska), Vysoko-
školský inkubátor podnikání (Akademicki Inku-
bator Przedsiębiorczości), Dolnoslezská agentura 
regionálního rozvoje A.S. (Dolnośląska Agencja 

Rozwoju Regionalnego SA) a Wroclawská agentu-
ra regionálního rozvoje A.S. (Wrocławska Agencja 
Rozwoju Regionalnego SA), stejně jako jedna orga-
nizace ze sektoru veřejného financování, jakou je 
Wroclawská vysoká škola technická (Politechnika 
Wrocławska). 
Jakých výsledků má dosáhnout DISTRICT +? Ze-
jména uskutečnit šest podprojektů, jejichž základem 
je meziregionální partnerství, navázané mezi různými 
institucemi, podporujícími rozvoj inovací a daném 
regionu. Dílčí projekty se týkají takových tématických 
oblastí jako: financování firem typu start-up a spin-
off, šíření inovací nebo iniciativy, podporující posi-
lování vazby mezi obchodem a vědou. Kromě toho 
je záměrem projektu vytvoření internetové databáze, 
obsahující popisy dobrých zkušeností z organizování 
tématických seminářů a studijních pobytů, a nakonec 
– vyhotovení doporučení v  oblasti vytváření plánů 
rozvoje, jejichž cílem je zvyšování inovací v regionech.

Takový projekt... DISTRICT +

Jednou z institucí, která bude mít prospěch z projektu DISTRICT +, je Wroclawská  vysoká škola technická (Politechnika Wrocławska)
Jedną z instytucji, która zyska dzięki projektowi DISTRICT +, jest Politechnika Wrocławska

Mezi dílčí projekty, realizované v rámci DISTRICT+ patří: 
– Networks for Internationalisation of Cluster Excellence In Regions (NICER), jehož cílem je naplánování a 
zavedení politiky, která spojí vylepšené inovace s nalákáním zahraničních investic do klastrových firem, 
– Next Generation Science Park (NGSP), který má za úkol vyhotovit přehled nejnovějších koncepcí fungová-
ní technologických parků a také identifikaci nejvýhodnějšího přístupu k regionálnímu systému vědeckých a 
technologických parků pro každý region,
– Science Park Without Walls (SPWW), který se koncentruje na nový druh pokročilých spojení s podnikatel-
skými službami pro novu generaci podnikatelů, kteří chtějí rozšiřovat a rozvíjet své aktivity v době velmi rychle 
se „přemísťujícího” průmyslu, 
– Supporting Innovation and Fostering Knowledge Transfer in the New EU Member States (East info trans-
fer), který má za úkol podporovat rozvoj vysokoškolských podnikatelských inkubátorů a center transferu 
technologie a také agentur regionálního rozvoje pomocí výměny zkušeností a dobré praxe, 
– Enhancing Knowledge Collaboration In Eco-Innovation (Eco-Innovation), který se  zaměřuje na otázky, tý-
kající se životního prostředí, především na využití ekologických inovací ve stavebnictví a v mobilním sektoru, 
– Improved Definition and Profiling for Sustainable Technology Park (STEP, který se zaměřuje na automobi-
lový sektor, jehož cílem je identifikace nástrojů, souboru nářadí, metodologie, jež má za úkol připravit a vytvá-
řet v budoucnu zkoncentrované technologické parky. 
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Innowac je  na  czesko -po lsk im pogran iczu

REGION PANDA / SIPH ŚWIDNICA

NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU

innowacje   

Zjednodušená mapa, zobrazující teritoriální rozsah projektu DISTRICT +
Uproszczona mapa wskazująca zasięg terytorialny projektu DISTRICT +

Wdrażanie innowacyjnych strate-
gii dla rozwoju dobrych praktyk to 
uproszczona nazwa miniprojektu, 

który w ramach priorytetu „Innowacyjność i go-
spodarka oparta na wiedzy” programu Interreg 
IVC, wspólnie z innymi regionami Europy, realizu-
je województwo dolnośląskie.
Projekt DISTRICT + (ang. Disseminating Innovative 
Strategies for Capitalization of Targeted Good Practi-
ces) jest realizowany od stycznia 2010 do grudnia 2013 
roku w sześciu regionach naszego kontynentu – w To-
skanii (Włochy), która jest partnerem wiodącym, w 
Dolnej Saksonii (Niemcy), Vastra Gotaland (Szwecja), 
West Midlands (Wielka Brytania), Brasov (Rumunia) 
oraz województwie dolnośląskim (Polska). Jego bu-
dżet wynosi 4,6 mln euro (dla samego województwa 
dolnośląskiego – 500 tys. euro). 
Czym są dobre praktyki? W projekcie DISTRICT + 
są to inicjatywy, np. metodologie, projekty, procesy, 
techniki, podejmowane przez władze lokalne i regio-
nalne oraz pozostałe instytucje publiczne w ramach 
priorytetu „Innowacyjność i gospodarka oparta na 
wiedzy”, które okazały się sukcesem oraz które moż-
na przenieść na inne obszary geograficzne. O po-
twierdzonym sukcesie mówi się, jeżeli dobre praktyki 
przynoszą namacalne i wymierne wyniki w realizacji 
danego celu.
Celami projektu są wzrost współpracy wewnątrz oraz 
na zewnątrz regionu w zakresie rozwoju innowacji, 
wsparcie rozwoju inkubatorów oraz przedsiębiorstw 
typu start-up i spin-off, rozwój i poszerzenie zdolności 
innowacyjnych regionu oraz wzrost zdolności projek-
towania oraz długofalowego planowania strategii na 
poziomie regionów. 
Realizacja projektu przebiega wokół następujących 
obszarów tematycznych: wsparcie dla przedsiębior-
czości młodych naukowców, mechanizmy start-up 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, narzędzia spi-
n-off dla przemysłowych małych i średnich przed-
siębiorstw, modernizacja tradycyjnego sposobu 
wytwarzania poprzez strategie internacjonalizacji, 

ułatwienia dla współpracy między przedsiębiorcami 
a naukowcami, tworzenie i zarządzanie inkubatorami 
technologicznymi, tworzenie i zarządzanie centrami 
transferu technologii oraz innowacyjne usługi w par-
kach naukowych, 
Według założeń tego programu, dofinansowanych 
ma zostać sześć projektów zakładających wymianę 

dobrych praktyk między instytucjami z partnerskich 
regionów. Z Dolnego Śląska w przeważającej większo-
ści dofinansowanie otrzymają podmioty niezaliczane 
do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku – Dolnośląska Agencja Współpracy 
Gospodarczej Sp. z o.o., Dolnośląski Park Innowacji 
i Nauki SA, Politechnika Wrocławska, Akademicki 
Inkubator Przedsiębiorczości, Dolnośląska Agencja 
Rozwoju Regionalnego SA oraz Wrocławska Agen-
cja Rozwoju Regionalnego SA oraz jedna jednostka 
z sektora finansów publicznych, jaką jest Politechnika 
Wrocławska. 
Jakie rezultaty ma osiągnąć DISTRICT +? Przede 
wszystkim realizację sześciu podprojektów, których 
podstawą jest międzyregionalne partnerstwo nawią-
zane pomiędzy różnymi instytucjami wspierającymi 
rozwój innowacji w danym regionie. Podprojekty 
dotyczą takich zakresów tematycznych jak: finanso-
wanie firm typu start-up i spin-off, rozprzestrzenianie 
innowacji czy inicjatywy wspierające wzmacnianie 
powiązania biznesu i nauki. Ponadto w założeniach 
jest stworzenie internetowej bazy danych zawierającej 
opisy dobrych praktyk, organizacja seminariów tema-
tycznych i wizyt studyjnych, a na koniec – wypraco-
wanie rekomendacji w zakresie tworzenia planów 
rozwoju, których celem jest podnoszenie innowacyj-
ności regionów.

(ao)

Wśród podprojektów realizowanych w ramach DISTRICT+ są: 
– Networks for Internationalisation of Cluster Excellence In Regions (NICER), którego celem jest zaprojek-
towanie oraz wprowadzenie polityk, które połączą udoskonalanie innowacji z przyciąganiem zagranicznych 
inwestycji w firmach klastrowych, 
– Next Generation Science Park (NGSP), który ma na celu przegląd najnowszych koncepcji funkcjonowania 
parków technologicznych oraz identyfikacja najstosowniejszego podejścia do regionalnego systemu parków 
naukowych i technologicznych dla każdego z regionów,
– Science Park Without Walls (SPWW), który koncentruje się na nowym typie zaawansowanych połączeń i 
usług biznesowych potrzebnych dla nowej generacji przedsiębiorców pragnących rozszerzyć i rozwinąć swoją 
działalność w czasach bardzo szybko „przemieszczającego się” przemysłu, 
– Supporting Innovation and Fostering Knowledge Transfer in the New EU Member States (East info trans-
fer), który ma na celu wsparcie rozwoju akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu 
technologii, jak również agencji rozwoju regionalnego poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, 
– Enhancing Knowledge Collaboration In Eco-Innovation (Eco-Innovation), który koncentruje się wokół 
zagadnień ekologicznych, w tym zwłaszcza wykorzystania innowacji ekologicznych w sektorze budowlanym 
oraz mobilnym, 
– Improved Definition and Profiling for Sustainable Technology Park (STEP, który koncentruje się na sektorze 
motoryzacyjnym, a jego celem jest identyfikacja instrumentów, zestawu narzędzi, metodologii mających na 
celu przygotowanie się do utworzenia zorientowanych na przyszłość zrównoważonych parków technologicz-
nych.

Jest taki projekt... DISTRICT +
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Inovace na česko-po lském pomez í

Vím, že je na trhu více 3D 
CAD konstrukčních pro-
gramů. Také jsem po deba-

tách se řediteli průmyslových škol pře-
svědčen, že zdaleka ne všichni inovace 
pozitivně vnímají. Na konferencích 
často slyšíme o malém propojení pod-
niků a škol. Víme vůbec o tom, jak da-
leko jsou konkrétní možnosti a o kolik 
desítek let jsme místy zpoždění?  Ze-
ptal jsem se na to přímo organizátorky 
konference pro konstruktéry v Hradci 
Králové Marie Gregůrkové:
„Spíš vidím řešení v  nekonečnu, způso-
bené nepružnou legislativou, učebními 
osnovami – z toho i pomůcky, úřednický 
aparát…
Příklad: škola si podá projekt jednou, 
dvakrát, upravený po třetí i po čtvrté… 
nové učebny a nejen pro 
strojaře, včetně PC, CAD, 
CAM…3D tiskárny, scanne-
ry…jenže: úředník povolí 
cenu 1 ks PC za 14 tisíc – 
sestavení PC - ANO, ale je 
zcela nemožné, aby v  této 
cenové relaci byl využit pro 
a mohl být vyučován jakýko-
liv 3DCAD. Ono to naběh-
ne, ale to už je třeba konec 
hodiny – tedy nevyhovující 
hardware – jak úředníkovi 
toto vysvětlovat? Je to velice 
často boj s  větrnými mlýny 
a když se k  tomu přidá obrovská ztráta 
času…vývoj v technice jde skokem… 
Dalším oříškem je rozdělení financová-
ní ve školách: investiční a neinvestič-
ní (provozní) peníze….příšerný…škola 
místo toho, aby tzv. údržbou – přecho-
dem za téměř symbolický poplatek ply-
nule přecházela na vyšší a vyšší verze – 
samozřejmě rozšířené, tak přestane pla-
tit, zatuhne na nižších verzích – to učí 
studenty bez ohledu na skokový vývoj 
v  této oblasti….a pak se třeba po dvou 
třech letech nakoupí, protože jim zůstal 
balíček na investici a nákup dalších li-
cencí za mnohem větší peníze …. Tohle, 
ale nezměním – na tohle narážím a je to 
neřešitelné – legislativa!
Druhá věc je chuť učitele změnit svůj 
postoj k práci a výuce. Nevím jak to na-
zvat….pohodlí? Nechuť měnit zaběhnu-
té? Odučím si své podle osnov a mám vy-
děláno, nevím, to ví každý sám za sebe. 
Smekám před všemi vyučujícími a vážím 
si všech těch, kteří na sobě pracují, vzdě-
lávají se a nebojí se prosadit a jít kupře-
du…tzv. s dobou, i když vědí, že studenti 
je předběhnou – je to dravé mládí!“

Z kuloárů W kuluarach

Wiem, że jest na rynku więcej 
programów dla konstruktorów 
typu 3D CAD. Także będąc po 

rozmowach z dyrektorami szkół przemysło-
wych jestem przekonany, że wszyscy inno-
wacje pozytywnie postrzegają. Na konferen-
cjach często słyszymy o małym połączeniu 
przedsiębiorców ze szkołami. Wiemy także 
o tym, jakie są konkretne możliwości oraz 
o ile dziesiątek lat jesteśmy opóźnieni? Za-
pytałem się o to przy okazji, organizatorkę 
konferencji dla konstruktorów w Hradec 
Kralove Marie Gregůrkové“
„Raczej widzę rozwiązanie w nieokreślonej 
nieskończoności, spowodowane nieelastyczną 
legislatywą, programami nauczania – w tym i 
także pomoce naukowe, system urzędniczy …
Na przykład: szkoła przedstawia projekt po raz 
pierwszy, drugi, modyfikuje go po raz trzeci i 

czwarty, są nowe sale lekcyjne nie 
tylko dla inżynierów, włącznie z 
wyposażeniem z PC, CAD, CAM 
… drukarkami 3D, skanerami … 
ale urzędnik ustali cenę 1 sztuki 
PC za 14 tys. koron – dla zestawu 
PC to wystarczy, ale jest zupełnie 
niemożliwe, aby w tym przedzia-
le cenowym był wykorzystany i 
mógł być używany do nauki jaki-
kolwiek 3DCAD. To się urucho-
mi, ale na koniec godziny – bo to 
jest nieodpowiedni sprzęt – jak 
to urzędnikowi wyjaśnić? Jest to 
często walka z wiatrakami, a gdy 

do tego dojdzie olbrzymia strata czasu … roz-
wój techniki postępuje skokami …
Następnym problemem  jest podział finan-
sowania  w szkołach: wydatki inwestycyjne i 
nieinwestycyjne … straszne … szkoła może 
za symboliczną opłatą płynnie przechodzić 
na nowsze wersje – oczywiście rozszerzone, a 
jeżeli przestanie płacić zostanie przy starszych 
wersjach – to nauczanie bez uwzględnienia 
skoku w rozwoju w tym obszarze … i tak 
trzeba po dwóch, trzech latach znów zakupić, 
ponieważ została im część pieniędzy na inwe-
stycje a zakup kolejnych licencji wiąże się z o 
wiele większymi pieniędzmi … To nie zmieni 
się – na to nie ma rozwiązania – prawo!
Drugą sprawą jest chęć nauczycieli do zmia-
ny swojego nastawienia do pracy i nauki. Nie 
wiem jak ten stan nazwać … wygodnictwo? 
Niechęć do zamiany sposobu pracy i naucza-
nia? Skończyć swoje nauczanie według planu i 
mam zrobione, nie wiem, to najlepiej wie każ-
dy za siebie.
Czapki z głów przed wszystkimi nauczyciela-
mi i szacunek dla wszystkich tych, którzy pra-
cuję dla siebie, dokształcają się i nie boją się 
stawiać na swoim i iść do przodu … z du-
chem czasu, i gdy wiedzą, że uczniowie  są z 
przodu – bo jest to drapieżna młodość.

Jiří Daniel

Maria Gregůrková

Malé i větší děti ocení svůj vlastní 
prostor na hraní, pro dobrodruž-
ství i chvíle soukromí. Mobilní 

zahradní domečky jim vhodný prostor ideál-
ně poskytují. V  různých typech i barevných 
kombinacích je vyrábí a dodává firma Marce-
la Rydla z Nového Města nad Metují. Splňují 
nejnáročnější zdravotní i bezpečnostní normy. 
Využívat je tak vaše děti mohou od brzkého 
jara, protože jejich dřevěná konstrukce posky-
tuje dobrou izolaci proti chladu a i vysokým 
teplotám. www.hracky-postylky.cz

Zahradní domečky 
pro aktivní děti

Domki ogrodowe dla 
aktywnych dzieci

Zarówno te mniejsze jak i te 
większe dzieci doceniają swoją 
własną przestrzeń do gier, przy-

gód, ale i do chwil prywatności. Mobilne dom-
ki ogrodowe idealnie zapewnią odpowiednią 
przestrzeń. Różne typy domków w wielu kom-
binacjach barwnych produkuje firma Marcela 
Rydla z  Nového Města nad Metují. Spełniają 
one najbardziej wymagające normy bezpie-
czeństwa i zdrowia. Wasze dzieci mogą z nich 
korzystać od najwcześniejszej wiosny, po-
nieważ ich drewniana konstrukcja zapewnia 
dobrą izolację zarówno przed chłodem, jak i 
przed wysokimi temperaturami.
www.hracky-postylky.cz
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Velvyslanectví České republiky ve 
Varšavě, Olomoucký kraj, Bonton 
Rychnov nad Kněžnou, OFIM 

Opole a OHK Jeseník financovali společně  
v Priessnitzových lázních v Jeseníku konferen-
ci na téma Podnikání v Polsku a České repub-
lice. 
Zajímavou prezentaci měl autor publikace POD-
NIKÁNÍ V POLSKU, vodítka, které doporuču-
jeme všem aktérům tohoto trhu – radomir.graj@

accace.com.  Zajímavou informaci o činnosti 
honorálních konzulátů ČR na území Polska 
přednesl pan velvyslanec Jan Sechter. A jeho do-
poručení?
„Zkuste rozvíjet spolupráci malého a střední-
ho byznysu. Co kdyby starostové řekli part-
nerským starostům – máme tady podnikatele 
v  těchto oborech – nemáte pro ně protějšky. 
Partnerství měst máme už přeci jen značné 
množství.“
Jaký je rozdíl v pohledu radnic na podnikatele 
v Polsku a v Česku?
Jan Sechter:  „V Polsku končí část daní podnika-

telů přeci jen v rozpočtu měst. Vstříc nyní při-
chází například Svaz měst a obcí ČR – vytvořil 
portál vhodný pro spolupráci malých a středních 
podniků regionálního charakteru.“
V čem jsou největší rozdíly v chování českých a 
polských podnikatelů?
Karel Kysilka – konzulární rada české  ambasády 
v Polsku: „Poláci velmi rychle vystřízlivěli z ná-
kupů levného zboží, dnes se jim jedná především 
o kvalitu.“
Sympatickou byla prezentace předsedy Okresní 
hospodářské komory v Jeseníku Bořivoje Miná-
ře, který mj. řekl: “Nechodíme státní správu ani 
samosprávu prosit o dary, nabízíme spolupráci, 
a v závěru konference poděkoval ředitelce OHK 
Jeseník Janě Frankové za organizaci a přípravu 
akce. 

Ambasada Czeskiej Republiki w 
Warszawie, województwo oło-
munieckie, stowarzyszenie Bon-

ton z Rychnowa, Opolska Fundacja Inicjatyw 
Międzynarodowych oraz Powiatowa Izba Go-
spodarcza w Jeseniku współfinansowali konfe-
rencję na temat przedsiębiorczości  w Polsce i 
Republice Czeskiej, która odbyła się w Pries-
snitzowym uzdrowisku w Jeseniku.

Ředitelka OHK Jeseník  Jana Franková s velvyslancem  ČR v Polsku Janem Sechterem
Dyrektorka Powiatowej Izby Gospodarczej w Jeseníku  Jana Franková z Ambasadorem 
Czeskiej Republiki w Polsce Janem Sechterem

Ambasador v Jeseníku

Karel Kysilka 
Konzulární rada české  ambasády v Polsku
Radca Ambasady Czeskiej Republiki w Polsce

Interesująca była prezentacja autora publi-
kacji Biznes w Polsce, przewodnika, który 
polecamy wszystkich podmiotom zaintere-
sowanym tym rynkiem (radomir.graj@acca-
ce.com). Interesujące informacje o działal-
ności konsulatów honorowych Czeskiej Re-
publiki na terenie Polski zaprezentował Pan 
Ambasador Jan Sechter. A jego zalecenie? 
„Spróbujcie rozwijać współpracę małego i 
średniego biznesu. Co by było gdyby burmi-
strzowie rzekli burmistrzom ze swoich miast 
partnerskich – mamy tutaj przedsiębiorców 
z tych branżach – nie macie dla ich firm u 
siebie. Partnerstwo miast daje nam przecież 
bardzo znaczne możliwości”.
Jakie są różnice w prowadzeniu działalności w 
Polsce i Czechach z punktu widzenia urzędów?
Jan Sechter: „W Polsce niewielka część podat-
ków przedsiębiorstw trafia do budżetów miast. 
Naprzeciw nim wychodzi na przykład Zwią-
zek miast i gmin Czeskiej Republiki, który wy-
tworzył portal internetowy ukierunkowany na 
współpracę małych i średnich przedsiębiorstw o 
charakterze regionalnym”.
Jakie są największe różnice w zachowaniu cze-
skich i polskich przedsiębiorców?
Karel Kysilka – Radca Ambasady Republiki 
Czeskiej w Polsce – „Polacy bardzo szybko wy-
trzeźwieli z kupowania tanich produktów, dzisiaj 
przede wszystkim zależy im na jakości”.
Ciekawa była także prezentacja Prezesa Po-

wiatowej Izby Gospodarczej w Jeseniku Boři-
voje Mináře, który powiedział między innymi: 
„Nie chodzimy do administracji państwowej 
czy też samorządowej prosić o dary, oferujemy 
współpracę”, a na końcu konferencji podzięko-
wał dyrektorce Powiatowej Izby Gospodarczej 
w Jeseniku pani Janě Frankové za organizację i 
przygotowanie imprezy.

Jiří Daniel, zdjęcia Petra Tuzarová

byliśmy tam

byli jsme u toho
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Inovace na česko-po lském pomez í

(HRADEC KRÁLOVÉ) Podni-
katelské centrum Hradec Králo-
vé se stalo místem, kam svolala  

Marie Gregůrková z  brněnské společnosti 
SolidVision konferenci na téma SolidWorks 
a SolidCAM hrou. Konferenci mimořádně 
zajímavou, na níž promluvilo jen za první 
den tolik vynalézavých mužů, že jsem si při-
padal jako v pokladnici českého rodinného 
stříbra.
Jan Homola, šéfredaktor časopisu PRUMY-
SL.CZ nejdříve představil studentské projek-
ty vytvořené v  projektu SolidWorks z  celého 
světa. Skvělé příklady jak motivovat studenty 
pro svoje budoucí povolání konstruktérů uza-
vřel ukázkami toho, s  jakým úsilím se pustili 
studenti jedné americké školy do konstrukce 
amatérské rakety – pochopitelně bez rozpočtu 
NASA. Představil i studentský projekt vozít-
ka na dně oceánu, které chrlí 24 hodin denně 
informace všeho druhu – o flóře, fauně, tep-
lotě, hloubce – díky tomuto projektu mohou 
denně miliony lidí na celém světě objevovat 
nové a nové věci na neskutečně velkém a do-
sud neprobádaném dně oceánu. Prohlédl jsem 

si doma jeho web prumysl.cz a ejhle: nabíd-
ka spousty volných míst pro konstruktéry za 
krásné peníze!
Ovšem, abychom nechodili pro příklady do 
Ameriky, přijel ze  Zlína David Vlk s mode-
lem vozítka, které dali dohromady studenti 
SPŠ Zlín. Tento projekt vznikl jako student-
ský, ale dokončen byl vyučujícími za plné fi-
nanční podpory firmy AvexTrade z Otrokovic 
– smyslem je podpořit zájem o studium žáků 
základních škol na technických školách. „Je to 
auto budoucnosti do měst na solární  pohon. 
Jako začínají být k dispozici ve větších městech 
k  dispozici veřejná kola, budou k  dispozici 
veřejná vozítka, předbíháme dobu,“ řekl mi 
David Vlk v  kuloárech, zatímco účastníkům 
konference referoval o cestě vynálezu na svět, 
od nadšení  při myšlence po „realizační vy-
střízlivění“.  A jak vidí budoucnost: „Nastou-
píte do vozítka a řeknete pokyn – domů - …. 
A pojedete.“
Způsob modelování v  SolidWorks předvedl 
názorně Petr Lstiburek z  pořadatelské spo-
lečnosti. Odborníci z průmyslovky a podniků 
přesně věděli, co dělá, jaké počítačové ovlada-
če používá, laici – tedy my z redakce Inovací, 
jsme se přistihli s otevřenými ústy…(1)
  A poté přišel odborník z praxe – Jan Schloger 
a popsal současnou praxi cesty výrobku od A 

do Z v  královéhradecké firmě ZVU POTEZ. 
„Firmy by měly více spolupracovat se školami 
a doplňovat výuku o praktické příklady, „ řekl. 
Zástupci průmyslovek okamžitě namítali, že je 
to přesně to, co chtějí, ale do firem se nedosta-
nou a ke strojům už vůbec ne z důvodu zacho-
vání bezpečnostních předpisů. A Jan Schloger 
reagoval: „Ale my máme v ZVU Potez v šuplí-
cích spoustu námětů, které je potřeba jen po-
čítačově překreslit!“. 
  „A my jsme první škola, která se k  takové 
praxi okamžitě hlásí,“ ozvalo se z pléna z jisté 
střední školy….
  Rostislav Machata z firmy SV metal upozor-
nil na slabá místa současných absolventů škol: 
„Většinou nejsou schopni číst výkresy, kvalita 
výkresů je naprosto nedostatečná.“ Studentům 
patrně chybí výuka logiky (ŠACHY DO ŠKOL, 
posteskl jsem si), „Chybí schopnost vytvořit 
rychlý náčrtek od ruky, nejsou schopni nama-
lovat hotový výrobek“, pokračoval Rostislav 
Machata. 
Vyučující ze SPŠ  Hranice na Moravě upo-
zornil, že v průmyslových školách pracují ještě 
s učebnicemi dvacet let starými! Kriste pane, 
říkal jsem si… Školy pak musí patrně nahra-
zovat nefunkční školství nejrůznějšími projek-
ty podpořenými z EU, v Bruntále na průmy-
slovce například realizují projekt Internetová 
škola, kde se snaží vytvářet v  programu So-
lidWorks na konferenci předvedené animace 
nejrůznějších vynálezů. 
  Konstruktér, fyzik a optik v  jedné osobě 
-  Jan Lochman vystoupil s prezentací nazva-

Konstruktéři v Hradci

(1) Pro ty, kteří ta dvě cizí slova vnímají jako před konferencí já: SolidWorks je počítačový program, v němž konstruktér může trojrozměrně nakreslit 
jakýkoli předmět, součástku stroje, výrobek, může spočítat jeho pevnost a bezpečnost při použití nejrůznějších materiálů s výpočtem nejen ceny a 
k výkresu, který kdysi týmy konstruktérů průmyslováků kreslili celé měsíce, dokážou vykouzlit za pár minut i vizualizaci výrobku, což tak výrazně 
racionalizuje proces konstrukce, že konstruktér, který s takovým programem neumí pracovat je srovnatelný s díly Luise Blériota vedle dnešních 
tryskáčů. 

Jan Schloger 

Model vozítka / Model pojazdu

byli jsme u toho
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Konstruktéři v Hradci

(1)  Dla tych, dla których te dwa słowa były obce zwłaszcza przed konferencją, tak jak dla mnie: SolidWokrs jest to komputerowy program, w którym kon-
struktor może zaprojektować w trójwymiarze jakikolwiek przedmiot, część maszyny, produkt, a także sprawdzić jego  wytrzymałość i bezpieczeństwo przy 
użyciu najróżniejszych materiałów, z wykorzystaniem arkusza nie tyko przedstawiającego cenę, ale także i wykresy, które kiedyś całe zespoły konstruktorów 
kreśliły miesiącami, można w kilka minut wyczarować wizualizację produktu, co w bardzo wyraźny sposób racjonalizuje pracę konstruktorów, tak że kon-
struktor, który na takich programach nie potrafi pracować, jest porównywany z częściami samolotowymi Luise Blériota obok dzisiejszych odrzutowców.

byliśmy tam

nou  Přibližme si hvězdy pomocí 3D CAD 
SolidWorks a mj. řekl: „Konstruování je chuť 
něco dělat. Design je v lidech, hodně záleží na 
vlastním opracování výrobku, pro obrábění je 
nutný cit pro materiál, ať je to hliník nebo ne-
rezový plech, nemůže být omačkaný od nějaké 
čelisti stroje.“ Představil přitom hvězdářské 
dalekohledy, kopule hvězdáren aj. 

Představil jsem účastníkům konference i 
náš časopis a nabídl publicitu všem zají-
mavým inovacím a touto cestou nabízíme 
publicitu také inovacím pocházejícím 
z dílen našich čtenářů. 

(Hradec Kralove) Centrum 
Przedsiębiorczości Hradec 
Kralove stało się miejscem, 
gdzie pani Maria Gregůrková 

z brneńskiego stowarzyszenie SolidVision 
zorganizowała konferencję na temat Soli-
dWorks i SolidCAM grą. Konferencja była 
bardzo interesująca, wystąpiło na niej wielu 
wynalazców już pierwszego dnia.
Jan Homola, redaktor naczelny czasopisma 
PRUMYSL.CZ najpierw przedstawił uczniow-
skie projekty stworzone  w ramach projektu 
SolidWorks, który był na całym świecie. Świet-
ne przykłady jak motywować uczniów do swo-
jego przyszłego zawodu inżyniera przedstawił 
pokazując to, z jakim wyzwaniem zmierzyli się 
uczniowie jednej z amerykańskich szkół przy 
konstrukcji amatorskiej rakiety – oczywiście 
bez udziału NASA. Przedstawił również pro-
jekt pojazdu poruszającego się po dnie oce-
anu, który codziennie przez 24 godziny na 
dobę informował wszystkich o florze, faunie, 
temperaturze, głębokości – dzięki temu pro-
jektowi codziennie miliony ludzi na całym 

świecie mogą odnajdywać co raz to nowe in-
formacje o nieskończonym i niezbadanym do-
tąd dnie oceanu. 
Przyszedłem do domu i uruchomiłem stronę 
internetową prumysl.cz i oto znalazłem wiele 
ofert wolnych miejsc dla konstruktorów za 
wcale nie małe pieniądze!
Abyśmy nie zachwycali się tylko przykłada-
mi z Ameryki, David Vlk ze Zlina przybył z 
modelem pojazdu, który powstał jako projekt 
uczniowski ze szkoły SPS Zlin, ale został do-
kończony przez nauczycieli i sfinansowany 

przez firmę AvexTrade z Ostrokovic – zamia-
rem jest wsparcie zainteresowania studiami 
uczniów szkół podstawowych i technicznych. 
„To jest auto przyszłości miast napędzane 
energią słoneczną. Jako, że są już w większych 
miastach publiczne rowery, będą także do 
dyspozycji publiczne pojazdy, wyprzedzające 
epokę”, powiedział mi David Vlk w kuluarach, 
który uczestnikom konferencji referował o 
drodze wynalazku na świecie, od zapaleniu się 
przy pomyśle, aż po realnym otrzeźwieniu. A 
jak widzi przyszłość: „Wejdziecie do pojazdu i 
powiecie – do domu - … I pojedziecie”.
Sposób modelowania  w programie SolidWork 
naświetlił poglądowo Petr Lstiburek ze sto-
warzyszenie. Fachowcy z  technikum i przed-
siębiorcy dokładnie wiedzieli, co robi, jakie 
komputerowe oprogramowanie używa, laicy 
– czyli my z  redakcji Innowacji, patrzyliśmy 
z otwartymi ustami ... (1)
A potem przyszedł ekspert praktyczny – Jan 
Schloger i opisał  w praktyce jak wygląda droga 
produktu od A do Z w kralovehradeckiej firmie 
ZVU POTEZ. „Firmy muszą więcej współpra-
cować ze szkołami oraz kontrolować, aby na-
uka opierała się na praktycznych przykładach“. 
Przedstawiciele techników oświadczyli, że też 
im o to chodzi, ale do firm się nie dostaną i do 
maszyn i to wcale nie ze względu na przepisy 
bezpieczeństwa. Na to Jan Schloger powiedział: 
„Ale my mamy w szufladach ZVUP bardzo wie-
le projektów, których potrzebą jest jedynie wpro-
wadzić do komputerów!“.
„A my jesteśmy pierwszą szkołą, która na taką 
praktykę natychmiast się zgłasza“ – odezwał 
się ktoś ze szkoły średniej ...

Rostislav Machata z  firmy SV metal uczulił 
na słabe strony obecnych absolwentów szkół: 
„Większość nie jest w stanie sporządzić wy-
kresu, jakość wykresów jest całkowicie niedo-
stateczna”. Uczniom brakuje nauki logicznego 
myślenia (SZACHY DO SZKÓŁ – zapropo-
nowałem), „Problem jest z umiejętnościami 
związanymi z szybkimi szkicami od ręki, nie 
są w stanie narysować gotowego produktu” – 
kontynuował Rostislav Machata.
Nauczyciel SPŚ Hranice na Morawie zwrócił 
uwagę, że w technicznych szkołach pracuje 
się jeszcze z podręcznikami dwudziestoletni-
mi! Chryste Panie – rzekłem… Szkoły więc 
musza prawdopodobnie zastąpić niefunkcjo-
nalne elementy szkolnictwa najróżniejszymi 
projektami współfinansowanymi przez Unię 
Europejską, w Bruntale w technikum jest na 
przykład realizowany projekt „Internetowa 
szkoła”, gdzie starają się wytwarzać animacje 
najróżniejszych wynalazków za pomocą pro-
gramu SolidWorks, który był na tej konferen-
cji prezentowany.
Konstruktor, fizyk i optyk w jednej osobie – 
Jan Lochman wystąpił z prezentacją nazwa-
ną „Przybliżmy sobie gwiazdy za pomocą 
3D CAD SolidWorks” i między innymi rzekł: 
„Konstruowanie jest chęcią do tworzenia. De-
sign jest w ludziach, głównie zależy na wła-
snym opracowaniu produktu, do obróbki jest 
potrzebny jedynie materiał i jest to aluminium 
albo nierdzewna blacha”. Przedstawił obecnym 
uczestnikom astronomiczne teleskopy i kopu-
łę obserwatorium astronomicznego.

Przedstawiłem także uczestnikom konfe-
rencji nasze czasopismo i zaproponowa-
łem publikację wszystkich interesujących 
innowacji , aby tą drogą  zaoferować pu-
blikację także innowacyjnym autorom z 
części naszych czytelników.

Jiří Daniel
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Tradycja wystaw gospodar-
czych, którą zapoczątkował 
przed ponad dziesięcioma la-
tami ówczesny dyrektor ówcze-

snej izby gospodarczej w Trutnowie Vladi-
mir Motl, znalazła swojego kontynuatora 
w firmie OMNIS. Podczas gdy tradycyjne 
wojewódzkie wystawy odbywały się w opusz-
czonych pomieszczeniach fabryki i uczest-
niczyła w nich o wiele większa liczba firm 
produkcyjnych, w tym roku wystawę wsparł 
Urząd Miasta Trutnow, Wojewódzka Izba 
Gospodarcza Oddział w Trutnowie oraz Po-
wiatowa Izba Rolnicza w Trutnowie.
W wystawie nie uczestniczyły  tradycyjnie 
zainteresowane polskie firmy oraz firmy z dal-
szych miejscowości, wystawa stała się przede 
wszystkim lokalną imprezą. Cała wystawa od-
była się w chlubie miasta Trutnow, w nowocze-
snym centrum kultury UFFO, a uczestniczyło 
w niej tylko 70 firm, z czego niektóre prezen-
towały się tylko na roll-upach, albo ulotkach, 
a między nimi były nie tylko firmy, ale także i 
najróżniejsze spółki i organizacje.
A w czym ta wystawa była lepsza od trady-
cyjnej gospodarczej wystawy?
Przede wszystkim lepsza jest promocja, w ca-
łym Trutnowie pojawiły się plakaty, o wysta-
wie informacje pojawiały się w radiu. Postacią 
wystawy był samotny Karkonosz i Anka, sama 

Do tradycji wystaw gospodarczych nawiązała

KARKONOSKA 
WYSTAWA 2012

Tradici hospodářských výstav, 
kterou odstartoval před více 
než deseti lety tehdejší ředi-

tel hospodářské komory v  Trutnově Vla-
dimír Motl, našla svého následovatele ve 
firmě OMNIS. Zatímco tradiční Krajské 
hospodářské výstavy se odbývaly většinou 
v  opouštěném továrním areálu a účastnil 
se jich daleko větší počet zejména výrob-
ních firem, letošní Veletrh podpořilo Měs-
to Trutnov, Krajská hospodářská komora, 
jednatelství Trutnov a Okresní agrární ko-
mora v Trutnově. 
Absentovaly zejména tradiční polské firmy a 
vzdálenější firmy a veletrh se tak stal přede-
vším lokální záležitostí.  Celá akce se vešla do 
chlouby města Trutnov, moderního kulturní-
ho centra UFFO a účastnilo se jí jen kolem 
70 firem, přičemž některé se prezentovaly jen 
roll-upy nebo letáky a mezi nimi nebyly jen 
firmy, ale také nejrůznější spolky a organizace.
A v čem byl veletrh lepší než tradiční hospo-
dářské výstavy?
Především se zlepšila propagace, po celém 
Trutnovsku visely plakáty, o veletrhu informo-
vala rádia i tisk. Postavou veletrhu pak byl sa-
motný Krakonoš a Anče, pohostinnost sama, 

byli jsme u toho
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kteří v  pátek dopoledne nabízeli účastníkům 
buchty i koláče zdarma!  Zastavili jsme se u 
několika stánků.
JUKOV Červený Kostelec (www.jukov.wz.cz)  
je montážní realizační firma pro vytápění te-
pelným čerpadlem.  A proč byli na veletrhu? 
Stanislav Jungwirth: „Je to krok ke zviditel-
nění firmy, potřebujeme dělat zde v  regionu. 
Jezdíme také na výstavy do Pardubic a Hradce, 
Hradec je trochu mrtvější.“
Trutnovská firma TE connectivity změnila 
název společnosti z  původního TycoElectro-
nics. Kateřina Sedláková a Ivana Peterková, 
které firmu na „veletrhu“ zastupovaly nám 
sdělily: „Jsme tu proto, aby se lidem do podvě-
domí dostala nová značka. Zároveň tady mož-
ná najdeme specialistu – nového zaměstnance 
firmy.“
G SERVIS CZ z Prahy přijel na veletrh před-
stavit stavební projektovou firmu. Dipl. Ing. 
Leoš Ťuik: „Jsme projektová organizace, pro-
jektujeme po celé republice. Pokud mají zá-
kazníci zájem, seznamujeme je s  nabídkou 
z  katalogu v  němž máme až tisíc projektů, 
říkáme zákazníkům přesně, co si mají zjistit, 
než si vyberou dům, protože občan je v tomto 
směru většinou nedotčený právem.“

gościnność, a w sobotę do południa oferowa-
no uczestnikom za darmo placki i kołacze!
Zatrzymaliśmy się przy kilku stoiskach.
JUKOV Červený Kostelec (www.jukov.wz.cz) 
jest firmą montującą i wyrabiającą pompy 
cieplne. A dlaczego pojawili się na wystawie? 
Stanisław Jungwrith: „Jest to kolejny krok ku 
pokazaniu firmy, potrzebujemy działać w re-
gionie. Jeździmy także na wystawy do Pardu-
bic i Hradec Kralove, ale Hradec jest trochę 
wygasły”.
Trutnowska firma TE connectivity zmieniła 
nazwę spółki z pierwotnej TycoElectronics. 
Katarzyna Sedlakova i Ivana Peterkova, które 
prezentowały firmę na wystawie powiedziały: 
„Jesteśmy tu po to, aby w świadomości ludzi 
utrwaliła się nowa marka firmy. Być może 
znajdziemy tutaj specjalistów – nowych pra-
cowników firmy”.
G SERVIS CZ z Pragi przyjechał na wystawę 
przedstawić budowlaną firmę projektową. Inż. 
Leoš Ťuik: „Jesteśmy organizacją projektową, 
projektujemy w całej republice. Jeżeli klienci 
są zainteresowani, proponujemy zapoznanie 
się z ofertą w katalogu,  w którym mamy aż 
tysiąc projektów, mówimy klientom, co muszą 
sprawdzić przy wyborze domu, ponieważ oby-
watel jest w tym kierunku często nie obyty z 
prawem”.

Tekst Jiří Daniel, zdjęcia Petra Tuzarová

 Leoš Ťuik

Kateřina Sedláková a Ivana Peterková 

Stanislav Jungwirth  (vpravo) byliśmy tam
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Inovace, tento pojem se čím 
dál častěji objevuje u opisování 
ekonomických jevů a v  mnoha 

případech nabírá čím dál tím větší  univer-
sální význam. Inovace rozšiřuje své obzory 
tím, že překračuje rozsah svého působení, 
než pro jaký byla rezervována. Svou výraz-
nou roli inovace získává  také v  politice, 
počínaje od místních správních institucí a 
konče u těch  nejvyšších, globálních. Čím 
dál více států se snaží nasměrovat svou hos-
podářskou politiku právě směrem inovací.
Podobně postupují i státy Evropské unie. 
Směr tomu dala Evropská komise, která 
v letech 2011 a 2012 zahájila první Evrop-
ské inovační partnerství (European Inno-
vation Partnerships, EIPs). Iniciativa EK 
měla své odůvodnění v roce 2010, kdy pu-
blikovala Unii Inovací. V tomto dokumen-
tu se dočteme: „Měla by vzniknout evrop-
ská partnerství inovací za účelem urych-
lení výzkumu, rozvoje a tržní inovace, 
která mají sloužit k  řešení hlavních spo-

lečenských problémů, k  účelu spojování 
zdrojů a odborných znalostí, zvýšení kon-
kurenceschopnosti průmyslu v EU. První 
tohoto druhu partnerství bude věnováno 
zdravému stáří“. Podstatnou myšlenkou 
inovací není dublování nebo nahrazování 
finančních programů. Partnerství je mož-
né určit jako platformu spolupráce, kde se 

setkávají nejdůležitější unijní iniciativy, 
podporující inovaci. Úspěchem vzájemné 
kooperace má být nárůst počtu zrealizo-
vaných inovačních záměrů a podobně i 
posílení úlohy inovace v hospodářství EU. 
Partnerství se vytvářejí především z důvo-
du zájmu evropských, tuzemských, regio-
nálních, místních a soukromých subjektů, 
které pokud spojí své aktivity, mají šanci 

přispět k rozvoji prioritních sektorů v Ev-
ropě. 
Funkci koordinátora plní v  jednotlivých 
partnerstvích skupina, která působí pod ve-
dením jednoho nebo několika evropských 
komisařů, zodpovědných za oblast politi-
ky nebo tématiky, jichž se partnerství týká. 
Kromě toho doplňují složení partnerství 
zástupci členských států (ministři), členové 
Evropského parlamentu, zástupci sektoru, 
vědci a další zainteresované subjekty.
První partnerství v  souladu s  předpoklady 
Unie Inovací vznikla ve prospěch aktivního 
a zdravého stárnutí. Důvodem tohoto zahá-
jení se stala čím dál tím složitější demogra-
fická situace v zemích EU, což v konečném 
důsledku znamená přijmout preventivní 
opatření. Demografické výzkumy dokazu-
jí, že se Evropa musí připravit na stárnutí 
společnosti. Z  tohoto důvodu se stává pri-
oritou vytvořit starším osobám co nejlepší 
podmínky pro život ve smyslu použití nej-
modernější technologie. Předpokládá se, že 
do roku 2020 se průměrný věk u zdravého 
člověka zvýší o 2 roky.
Další inovační partnerství, navrhované Evrop-
skou komisi se týká přírodních surovin. Mezi 
hlavní cíle tohoto partnerství je třeba započítat 
především propagaci a zavádění nových řeše-
ní v procesu získávání surovin. Očekává se, že 

zavádění inovací v  této oblasti povede k  roz-
šíření dostupných nalezišť a také ke zvýšení 
těžby a zpracování surovin. Evropská komise 
k  misi partnerství zapojila také efektivitu re-
cyklace elektrického a elektronického  vyba-
vení a  dalších odpadů, a přitom nezapomíná 
na navýšení úsilí při aktivitách, spojených se 
zpracováním úspěšné metody výroby náhrad 
u nejdůležitějších surovin.
Poslední evropské inovační partnerství, po-
stavené na stávající životní potřebě, je za-
měřeno na zemědělství. Při inovaci aktivit 
tohoto partnerství chtěla Evropská komise 
zvlášť zdůraznit velký význam při bezpeč-
ném zajištění potravin pro rozvoj celé EU. 
V  současné době stojí zemědělství před 
výzvou nejen zvýšit produktivitu, ale také 
se musí přizpůsobit výrobě, která nestojí 
v  opozici zásad rovnocenného rozvoje. Po-
zitivní výsledky během řešení takovéhoto 
druhu problémů může získat pouze ten, kdo 
se opírá o spolupráci zemědělského sektoru, 
spojeného s vědou za účelem transferu tech-
nologií.
Na ohodnocení vznikajících evropských 
inovačních partnerství si budeme muset 
ještě nějakou dobu počkat. Je třeba si však 
povšimnout, že tento druh iniciativy  je dů-
ležitým signálem, ukazujícím jakou cestou 
se ubírá Evropská unie na nejbližší období. 

Innowacyjność po europejsku

Brusel
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Innowacyjność po europejsku

Innowacje, ten termin coraz czę-
ściej pojawia się przy opisywa-
niu zjawisk ekonomicznych i w 
wielu przypadkach nabiera co-

raz bardziej uniwersalnego znaczenia. Inno-
wacyjność poszerza swój zakres wychodząc 
poza katalog dziedzin, które były dla niej za-
rezerwowane. Dobitna rola innowacyjności 
znajduję swoje odzwierciedlenie również, a 
może i przede wszystkim w polityce począw-
szy od szczebla lokalnego, aż po ten najwyż-
szy, globalny. Coraz więcej państw stara się 
kreować swoją politykę gospodarczą właśnie 
w oparciu o innowacje.
W podobny sposób postępują państwa 
Unii Europejskiej. Dała temu wyraz Ko-
misja Europejska, która w 2011 i 2012 
roku uruchomiła pierwsze Europejskie 
Partnerstwa Innowacyjne (European In-
novation Partnerships, EIPs). Inicjatywa 
KE miała swoje uzasadnienie w opubli-
kowanej w 2010 roku Unii Innowacji. W 
dokumencie tym czytamy: „Powstać po-
winny europejskie partnerstwa innowa-
cji w celu przyspieszenia badań, rozwoju 
i rynkowej realizacji innowacji służących 
rozwiązywaniu głównych problemów spo-
łecznych, a także w celu łączenia zasobów 
i wiedzy specjalistycznej oraz zwiększania 
konkurencyjności przemysłu UE. Pierw-

sze takie partnerstwo będzie poświęcone 
zdrowej starości”. Generalną ideą part-
nerstw innowacji nie jest dublowanie lub 
zastępowanie programów finansujących. 
Partnerstwa można określić jako platformę 
współpracy, gdzie spotykają się najważniej-
sze inicjatywy unijne wspierające innowa-
cję. Skutkiem wzajemnej kooperacji ma być 
wzrost liczby realizowanych przedsięwzięć 
innowacyjnych i tym samym zwiększenie 
roli innowacyjności w gospodarce UE. Part-
nerstwa są tworzone dla zainteresowania 
przede wszystkim europejskich, krajowych, 
regionalnych, lokalnych oraz prywatnych 
podmiotów, które łącząc działania mogą 
przyczynić się do rozwoju priorytetowych 
sektorów dla Europy. 
Funkcję koordynującą w poszczególnych part-
nerstwach pełni grupa sterująca pod przewod-
nictwem jednego lub kilku komisarzy europej-
skich, odpowiedzialnych za obszar polityki lub 
tematykę, których dotyczy partnerstwo. Do-
datkowo skład partnerstwa uzupełniają przed-
stawiciele państw członkowskich (ministro-
wie), członkowie Parlamentu Europejskiego, 
przedstawiciele sektora, naukowcy oraz inne 
zainteresowane podmioty.
Pierwsze partnerstwo zgodnie z założeniami 
Unii Innowacji powstało na rzecz aktywnego 
i zdrowego starzenia się. Powodem jego zaini-

cjowania stała się coraz trudniejsza sytuacja 
demograficzna w krajach UE, co w konse-
kwencji obliguję do podjęcia zapobiegawczych 
działań. Badania demografów dowodzą, że 
Europa musi przygotować się na starzenie 
społeczeństwa. Z uwagi na to priorytetem sta-
ję się stworzenie osobom starszym jak najlep-
szych warunków życia w oparciu o najnowsze 
technologie. Docelowo założono, że do 2020 
roku średnia liczba lat życia w dobrym zdro-
wiu ulegnie zwiększeniu o 2 lata.
Kolejne partnerstwo innowacyjne zapropo-
nowane przez Komisje Europejską dotyczy 
surowców naturalnych. Do głównych zało-
żeń tego partnerstwa należy zaliczyć przede 
wszystkim propagowanie oraz wdrażanie no-

wych rozwiązań w procesie pozyskiwania su-
rowców. Oczekuję się, że zastosowanie inno-
wacji w tej dziedzinie doprowadzi do posze-
rzenia dostępnych złóż oraz zwiększy wydo-
bycie i przetwarzanie surowców. KE do misji 
tego partnerstwa zaliczyła również uspraw-
nienie recyklingu sprzętu elektrycznego, 
elektronicznego oraz innych odpadów, nie 

zapominając o zwiększeniu zaangażowania  
w podjęcie działań na rzecz opracowania 
skutecznej metody produkcji substytutów 
dla najważniejszych surowców.
Ostatnie europejskie partnerstwo innowa-
cyjne powołane dotychczas do życia za swój 

główny punkt zainteresowania obrało sobie 
rolnictwo. Inicjując działalność tego partner-
stwa Komisja Europejska chciała podkreślić 
istotne znaczenie bezpieczeństwa żywnościo-
wego dla rozwoju całej UE. Współcześnie 
rolnictwo staje przed wyzwaniem nie tylko 
zwiększenia produkcji, musi również nasta-
wić się na produkcję nie stojącą w opozycji do 
zasad zrównoważonego rozwoju. Pozytywne 
rezultaty przy rozwiązywaniu tego typu pro-
blemów, można uzyskać jedynie opierając się 
na współpracy sektora rolnego z nauką w celu 
transferu technologii.
Na ocenę powstających europejskich part-
nerstw innowacyjnych będziemy musieli 
poczekać co najmniej kilka lat. Należy jed-
nak zauważyć, że tego typu inicjatywy to 
ważny sygnał pokazujący jaką drogę obiera 
Unia Europejska na najbliższe lata. 

Zdroje / Źródła: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
12-196_pl.htm?locale=FR
http://ec.europa.eu/polska/
news/120229_partnerstwa_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
11-1059_pl.htm?locale=en
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLA-
MENTU EUROPEJSKIEGO, RADY-
,EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKO-
NOMICZNO-SPOŁECZNEGO ORAZ 
KOMITETU REGIONÓW - Projekt 
przewodni strategii Europa 2020 Unia 
innowacji, SEC(2010) 1161.

Tomasz Charkot
Kontakt:

Enterprise Europe Network
Dolnośląska Agencja Rozwoju

Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

tel.: 74 64 80 450, faks: 74 64 80 451

Bruksela
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Wynalazki wkraczają do szkół
Drukarki 3D wprowadza poło-
żony na terenie Dolnego Śląska 
do szkół powiat dzierżoniowski. 
To pierwszy samorząd w Polsce, 

który chce, aby młodzież mogła poznać in-
nowacyjną technologię wydruków trójwy-
miarowych. 
– Stawiamy na innowacje – mówi starosta 
dzierżoniowski Janusz Guzdek. – Chcemy w 
ciągu najbliższych dwóch lat zrealizować kil-
ka innowacyjnych projektów w różnych dzie-
dzinach. Część z nich będzie adresowana do 
szkół. Zainteresowanie młodzieży trójwymia-
rowym wydrukiem to pierwszy z nich.
Bo drukowanie przestrzenne jest hitem ostat-
nich lat. To technologia polegająca na two-
rzeniu przedmiotów poprzez nakładanie na 
siebie kolejnych warstw materiału, która ma 
zastosowanie przy produkcji biżuterii, obuwia, 
w architekturze, modzie, dentystyce i wielu 
różnych dziedzinach. 
Dlatego właśnie powiat dzierżoniowski po-
stanowił wprowadzić do szkół drukarki 3D. 
Chodzi o to, aby młodzież mogła nie tylko 
projektować na komputerze różne mode-
le przedmiotów, ale także stworzyć je „na 
żywo”.
Zanim drukarki 3D zostaną wprowadzone do 
ponadgimnazjalnych placówek oświatowych 
na terenie powiatu dzierżoniowskiego, zorga-
nizowano warsztaty z druku 3D. 10 i 11 paź-
dziernika nauczyciele ze szkół prowadzonych 
przez Starostwo Powiatowe dowiedzieli się, 
jakie możliwości daje taki druk. Takie warsz-
taty, zresztą pierwsze w Polsce, prowadzi ekipa 
mepi.pl. – Młodzieńcza wyobraźnia nie ma 
granic – mówi Bartosz Barłowski z mepi.pl. 
– A druk 3D może tylko pomóc w tworzeniu 
czegoś, co jeszcze nie tak dawno wydawało się 
wręcz niemożliwością. W skład grupy mepi.pl 
wchodzą wynalazcy z Poznania, którzy stwo-

rzyli jedną z pierwszych drukarek 3D przy-
stępną cenowo i małą gabarytowo. 
Teraz szkoły z powiatu dzierżoniowskiego we-
zmą udział w konkursie na zastosowanie tej 
technologii w praktyce. Uczniowie będą mu-
sieli odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób 
wykorzystać w praktyce innowacyjną tech-
nologię wydruków trójwymiarowych? Dwie 
szkoły, które przedstawią najciekawsze projek-
ty, otrzymają w nagrodę drukarki 3D. Pierw-
sza otrzyma drukarkę 3D wraz ze skanerem, a 
druga – samą drukarkę. 
Inicjatywa wyposażania szkół w drukarki 3D 
ma być kontynuowana.

***
Drukowanie przestrzenne (inaczej nazywane 
drukiem 3D) jest jedną z technologii z szerszej 
grupy określanych mianem szybkiego wyko-
nywania prototypów, służących do szybkiej, 
precyzyjnej i powtarzalnej produkcji elemen-
tów w technologii addytywnej (np. z wykorzy-
staniem stereolitografii), zwykle przy sterowa-
niu komputerowym. Jak podaje Wikipedia.
pl, technologia drukowania przestrzennego 
została opracowana pod koniec lat osiemdzie-
siątych XX wieku w Massachusetts Institute of 
Technology. Jest to jedna z pierwszych metod 
szybkiego prototypowania.

3D tiskárny zavádí do škol dzei-
rżoniovský okres, nacházející se 
v oblasti Dolního Slezska. Jedná 

se o první samosprávu v Polsku, která chce, 
aby mládež mohla poznat inovační techno-
logii trojrozměrných výtisků.  
„Sázíme na inovaci“, říká dzierżoniovský 

starosta Janusz Guzdek a dodává: „Chceme 
v příštích dvou letech zrealizovat několik ino-
vačních projektů v  různých oblastech. Část 
z nich bude  zaměřena na školy“. Zájem mla-
dých lidí o trojrozměrný tisk je jedním z nich.
A to zejména proto, že prostorový tisk je hitem 
posledních let. Jedná se o technologii, spočíva-
jící ve vytváření předmětů pomocí pokládání 
dalších vrstev materiálu, což má využití během 
výroby šperků, obuvi, v  architektuře, módě, 
stomatologii a mnoha dalších oborech. 
Právě proto se rozhodl dzierżoniovský okres 
zavést do škol 3D tiskárny. Jde o to, aby moh-
la mládež nejen projektovat na počítači růz-
né modely předmětů, ale také je vytvořit „na 
živo”.
Ještě než budou 3D tiskárny zavedeny do pra-
xe u žáků druhého stupně ve vzdělávacích in-
stitucích na území dzierżoniovského okresu, 
uskuteční se dílny (workshopy) se zaměřením 
na 3D tisk. Ve dnech 10. a 11. října se učitelé ze 
škol, které spravuje Okresní úřad, dozvěděli o 
tom, jaké možnosti tento duh tisku přináší. Ta-
kové workshopy, vlastně jako první v Polsku, 
vede skupinka mepi.pl. „Mladistvá fantazie 
nemá hranice“,  říká Bartosz Barłowski z mepi.
pl. a dodává: „a 3D tisk může nejen pomoci 
při  vytváření něčeho, co nám ještě nedávno 

Taką drukarkę, dającą możliwości druku przestrzennego, otrzymają te dwie szkoły z powiatu dzierżoni-
owskiego, która najciekawiej odpowie na pytanie o to, jak można wykorzystać w praktyce innowacyjną 
technologię drukowania przestrzennego / Tiskárnu, která umožňuje prostorový tisk, získaly dvě školy 
z dzierżoniovského okresu, které nejzajímavěji odpoví na otázku, jak je možné využít v praxi inovační 
prostorový tisk

Zanim powiat dzierżoniowski ogłosił konkurs dla szkół, zorganizował warsztaty z druku 
3D / Před tím, než dzierżoniovský okres vyhlásil soutěž pro školy, zorganizoval dílny na 
téma 3D tisku
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Wynalazki wkraczają do szkół

Taką drukarkę, dającą możliwości druku przestrzennego, otrzymają te dwie szkoły z powiatu dzierżoni-
owskiego, która najciekawiej odpowie na pytanie o to, jak można wykorzystać w praktyce innowacyjną 
technologię drukowania przestrzennego / Tiskárnu, která umožňuje prostorový tisk, získaly dvě školy 
z dzierżoniovského okresu, které nejzajímavěji odpoví na otázku, jak je možné využít v praxi inovační 
prostorový tisk

připadalo jako nemožné“. Skupinu mepi.pl 
tvoří vynálezci z Poznaně, kteří vytvořili jed-
nu z prvních tiskáren 3D, cenově dostupnou a 
s malými rozměry. 
Nyní se školy z  dzierżoniovského okresu zú-
častní soutěže, kde si budou moci vyzkoušet 
uplatnění této technologie v praxi. Žáci budou 
muset opovědět na otázky, jakým způsobem 
je možné využit v  praxi inovační technologii 
trojrozměrných výtisků. Dvě školy, které před-
staví nejzajímavější projekty, získají jako od-
měnu 3D tiskárny. První obdrží 3D tiskárnu 
se skanerem a druhá – pouze tiskárnu. 
Iniciativa vybavení škol 3D tiskárnami bude 
dál pokračovat.

***
Prostorový tisk (jinak nazývaný 3D tisk) je 
jednou z technologii z  širší skupiny, známé 
jako rychlé vykonávání prototypů, které slouží 
k rychlé, precizní a opakovatelné výrobě prvků  
v doplňkové technologii (např. s využitím ste-
reolitografie), většinou používané u počítačo-
vého seřizování. Jak uvádí Wikipedia.pl, byla 
technologie prostorového tisku zpracována ke 
konci osmdesátých let 20. století v Massachu-
setts Institute of Technology. Jedná se o jednu 
z prvních metod rychlého prototipování.

Anita Odachowska-Mazurek

V dnech 3. - 5. října 2012 se usku-
tečnilo v  Karlově Studánce na 
území Euroregionu Praděd další 

ze setkání všech česko-polských euroregionů 
v rámci realizace společného projektu EURE-
GIO PL CZ. Na tomto setkání proběhla in-
ventarizace všech plánovaných aktivit v rámci 
projektu, byly řešeny aktuálně připravované 
aktivity. Euroregion Praděd – polská část zde 
představil nově vytvořené bannery, propagu-
jící každý ze zapojených euroregionů. Násle-
dující den setkání proběhla konference spo-
jená se zasedáním Parlamentu Euroregionu 
Praděd. V  rámci této konference Euroregion 
Praděd, jako destinační společnost pro roz-
voj cestovního ruchu,  představila  koncepci 
rozvoje turistiky v  oblasti Jeseníků. Zároveň 

byly uděleny pamětní medaile u  příležitosti 
10 let správy FMP Euroregionu Praděd. Oce-
nění získali představitele všech česko-polských 
euroregionů a další významné osoby, a to za 
dlouhodobý přínos k rozvoji česko-polské pře-
shraniční spolupráce. Další část programu byla 
věnována představení úspěšně realizovaných 
projektů, zejména v  oblasti cestovního ruchu 
na české i polské straně. Toto třídenní setkání 
bylo zaměřeno na příklady dobré praxe kon-
cepčního řešení rozvoje cestovního ruchu. Eu-
roregion Praděd v této oblasti zaujímá přední 
místo mezi česko-polskými euroregiony. 
     Jednou z dalších významných událostí, která 
proběhne v nejbližším termínu je úvodní kon-
ference k projektu, která se uskuteční dne 29. 
listopadu 2012 v Ostravě a pořadatelem bude 
česká část Euroregionu Silesia. 

W dniach 03-05 października 
2012 roku, w Karlově Studánce 
znajdującej się na obszarze Eu-

roregionu Pradziad, odbyło się spotkanie 
wszystkich czesko-polskich Euroregionów, 
które zorganizowano w ramach wspólne-
go projektu EUREGIO PL CZ. Na spotka-
niu przeprowadzono przegląd wszystkich 
planowanych działań w ramach projektu, 
przedstawiono aktualnie przygotowywane 
działania. Euroregion Pradziad – z polskiej 
strony przedstawił przygotowane nowe ba-
nery promujące każdy z uczestniczących 
Euroregionów. Następnego dnia odbyła się 
konferencja połączona z posiedzeniem Par-
lamentu Euroregionu Pradziad. W ramach 
tej konferencji Euroregion Pradziad przed-
stawił koncepcję rozwoju turystyki w regio-
nie Jasenika. Również zostały przyznane me-
dale pamiątkowe z okazji 10-lecia Funduszu 

Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. Na-
grodę otrzymali przedstawiciele wszystkich 
czesko-polskich Euroregionów oraz osoby 
szczególnie zasłużone za długoletni wkład w 
rozwój czesko-polskiej współpracy przygra-
nicznej. Kolejny element programu był po-
święcony na przedstawienie realizowanych 
projektów w obszarze turystyki na czeskiej 
i polskiej stronie pogranicza. To trzydniowe 
spotkanie było ukierunkowane na przedsta-
wienie przykładów dobrych praktyk kon-
cepcyjnego zarządzania rozwojem turystyki. 
Euroregion Pradziad w tym obszarze zajmu-
je pierwsze miejsce wśród czesko-polskich 
Euroregionów.
Jednym z kolejnych ważnych wydarzeń, które 
odbędzie się w najbliższym czasie będzie konfe-
rencja rozpoczynająca projekt, która odbędzie się 
29 listopada 2012 roku w Ostrawie, a organizato-
rem będzie czeski Euroregion Silesia.

Jaroslav Štefek

Euroregiony 
v Karlově Studánce
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O tym, dlaczego Wyższa Szkoła 
Technologii Teleinformatycz-
nych w Świdnicy zamieniła się w 
Wyższą Szkołę Techniczno-Eko-

nomiczną, o tym, czym jest informatyka i o 
problemach uczelni wyższych w Polsce z rekto-
rem, dr. inż. Tadeuszem Jeleniewskim rozma-
wia Anita Odachowska-Mazurek.
Panie rektorze, kierowana przez Pana uczelnia 
ruszyła w roku szkolnym 2001/2002 jako Wy-
ższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych. 
Teraz jednak zmieniła nazwę na Wyższa Sz-
koła Techniczno-Ekonomiczna. Czym podyk-
towana była ta zmiana?
Ten pomysł zrodził się dwa lata temu, gdy opró-
cz informatyki, uruchomiliśmy także kierunek 
ekonomia. Dlaczego? Dlatego że dla wielu ludzi 
informatyka czy teleinformatyka jest barierą nie 
do przeskoczenia. Uznaliśmy więc, że – na ile 
pozwala nam na to podpisana umowa – powi-
nniśmy ten kierunek rozszerzyć o inne kierunki 
techniczne. To się jeszcze nie stało, ale wprowad-
zając ekonomię, zmieniliśmy nazwę i otworzy-
liśmy sobie furtkę do tworzenia nowych kierun-
ków technicznych, takich jak na przykład gospo-
darka przestrzenna czy energetyka odnawialna. 

Czy te kierunki rzeczywiście mają szansę być 
wprowadzone na uczelni?
Cóż, gospodarkę przestrzenną chyba porzucimy. 
Nie jest to kierunek na tyle oblegany, by dało się 
go utrzymać na małej uczelni w Świdnicy. Jed-
nak co do energetyki odnawialnej – tu sprawa 
jest otwarta, zwłaszcza że na miejscu mamy za-
plecze i w postaci firm, które zaczynają działać w 
tym kierunku...
…a w pobliskiej Bielawie przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących jest tzw. Szkoła Słonecz-

musi być naprawdę przemyślane.
Próbować trzeba zawsze, Panie rektorze. Inac-
zej nic by się nie zdziałało. Tak jest na przykład 
w innowacjach, które nas jako czasopismo in-
teresują najbardziej. Wspomniał Pan o ener-
getyce odnawialnej, a ona z kolei mocno zwią-
zana jest z innowacyjnością. Czy jako uczelnia 
techniczna zastanawialiście się nad pójściem 
właśnie w tym kierunku?
Pani redaktor, ja jestem magister inżynier elek-
tronik. Ale doktorat robiłem z informatyki. W tej 
branży pracowałem na Politechnice Wrocławskiej 
ponad czterdzieści lat. Współpracowałem również 
z przemysłem. Pyta Pani o innowacje. Informaty-
ka to jest po prostu innowacyjność! Ta dyscypli-
na, w odróżnieniu od innych technicznych, jest 
dziedziną, w której nie można się ani na chwilę 
zatrzymać. Rozwija się bowiem w sposób bardzo 
dynamiczny. Informatyka to wciąż nowe metody, 

nowy sprzęt, nowe urządzenia nowe technologie. 
Właśnie to uświadamiamy naszym studentom, 
sami także musimy stale śledzić postęp w tej dzie-
dzinie, a nasi studenci są przygotowywani do tego, 
by potrafili wpisać się w ten bieg. Oczywiście, jest 
jeszcze problem przepływu tej wiedzy z uczelni do 
przedsiębiorstw...
...na który narzekają chyba wszystkie uczelnie 
techniczne.
Tak, bo jak pisał przed laty Tadeusz Boy-Że-
leński, w tym największy jest ambaras...
...żeby dwoje chciało naraz. A nie zawsze chce. 
Słyszałam już wiele takich przykładów, kiedy 
innowacje, które przecież bardzo często rodzą 
się w świecie nauki, na wyższych uczelniach, 
odkładane są na półkę jak eksponaty, bo nie 
można ich przetransferować do przemysłu.
Ja też podam Pani przykład. Miałem kiedyś, jeszcze 
w latach osiemdziesiątych, robić system informatycz-
ny dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. 
Zrobiłem jego kawałki, ale został mi mały fragment 
– obsługa wypożyczalni. I proszę sobie wyobrazić, że 
natrafiłem na opór nie tylko pracowników, ale także 
dyrekcji. A poszło o coś, co dziś nazywamy kodem 
kreskowym, który miał być skanowany, co miało pr-
zyspieszać system wypożyczeń. Dyrekcja powiedziała 
mi wprost, że nie zrobimy tego, bo są obawy, że pracę 
straci kilkoro pracowników. I nie zrobiliśmy. Mówiąc 
wprost – chcemy wdrażać nowe technologie, ale nie 
zawsze spotyka się to ze zrozumieniem. A w przemy-
śle, biznesie dochodzi jeszcze do tego rachunek eko-
nomiczny. Bo innowacja to także ryzyko. Nigdy nie 
ma pewności, czy jej wdrożenie się opłaci. 
Co oczywiście nie znaczy, że nie należy tego 
ryzyka podejmować. 

O tom, proč se Vysoká škola telein-
formační technologie ve Świdnici 
změnila na Vysokou technicko–eko-

nomickou školu, o tom, čím je informatika a o 
problémech vysokých škol v Polsku hovoří  s rekto-
rem, dr. ing. Tadeuszem Jeleniewským, Anita Oda-
chowska-Mazurek.

Informatyka to ciągły postęp

na, gdzie uczniowie poznają instalacje solarne.
Właśnie. Dlatego cały czas o tym myślimy. Nies-
tety, uruchomienie nowego kierunki na wyżs-
zej uczelni to jest droga przez mękę. Musimy 
pokonać wiele barier. Kiedy uruchamialiśmy 
ekonomię, mimo że to dość nieskomplikowany 
z punktu widzenia uczelni kierunek studiów, tr-
wało to około roku. 
A czy te starania i wprowadzanie nowych kie-
runków przekładają się na liczbę studentów?
Przełożyłyby się, gdyby nie inne okolicznoś-
ci. Mówiąc pół żartem, pół serio – dwadzieścia 
lat temu Polacy byli trochę leniwi, nie myśleli o 
rozwoju rodziny i to się teraz odbija między in-
nymi na szkolnictwie.
Mamy po prostu niż demokratyczny...
...i on wkroczył właśnie na studia wyższe. Ale 
mimo tych trudności, byliśmy mile zaskoczeni 
poziomem tegorocznej rekrutacji, szczególnie 
na studia informatyczne, bo rynek ekonomistów 
jest już nasycony.
Zatem ilu teraz szkoła ma studentów?
Około trzystu. Nie jest to liczba oszałamiająca, 
zwłaszcza jeśli pomyślimy, że w najlepszych latach 
było ich ponad pięciuset. Dlatego właśnie wciąż 
myślimy o nowych kierunkach. Liczymy tu bardzo 
na współpracę z Sudecką Izbą Przemysłowo-Han-
dlową w Świdnicy. Nowa ustawa o szkolnictwie 
wyższym nakazuje bowiem uczelniom dopasowy-
wanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego 
rynku pracy. A że ta organizacja skupia przedsiębi-
orców z regionu, liczymy, że ta współpraca będzie 
owocna.
W jaki sposób miałaby wyglądać ta współpra-
ca?
Chcielibyśmy stworzyć coś w rodzaju społecznej 
rady, która by pomogła wypracować programy 
odpowiadające naszym możliwościom kształce-
nia, a nawet kreować nowe kierunki. Wiem, że 
wciąż mówię o tym jak o bliżej nieokreślonej pr-
zyszłości, ale tworzenie nowych profili studiów 

– Informatyka to innowacja.  Ta dyscyplina, w odróżnieniu od innych technicznych, jest 
dziedziną, w której nie można się ani na chwilę zatrzymać – mówi dr. inż. Tadeusz Jeleniewski, 
rektor Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy / – Informatika znamená inova-
ci.  Tato disciplína, na rozdíl od ostatních technických oborů, je oblast, kde se nemůžeme ani 
na chvíli zastavit – říká dr. ing. Tadeusz Jeleniewski, rektor Vysoké technicko – ekonomické 
školy ve Świdnici

wywiad
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Pane rektore, Vámi vedená vysoká škola zahájila 
svou činnost ve školním roce 2001/2002 jako Vy-
soká škola teleinformačních technologii. Nyní však 
změnila svůj název na Vysokou technicko-ekono-
mickou školu. Co způsobilo změnu tohoto názvu?
Tento nápad se zrodil před dvěma lety, kdy jsme kro-
mě informatiky otevřeli také směr ekonomie. Proč? 
Protože pro mnoho lidí informatika, tedy teleinforma-
tika, je barierou, která se nedá  jen tak přeskočit. Došli 
jsme proto k názoru, že  pokud nám to umožní pode-
psaná smlouva, měli bychom toto zaměření rozšířit i 
o další technické obory. Dosud se tak ještě nestalo, ale 
při zavádění ekonomie, jakožto nového oboru, jsme 
změnili i název a tím jsme otevřeli vrátka k vytváření 
nových technických oborů, jako například prostorové 
hospodářství nebo obnovitelná energetika (obnovitel-
né zdroje energie). 
Mají opravdu tyto obory šanci, aby se uchytily na 
vysoké škole?

No, prostorové hospodářství asi vynecháme. Není to 
obor, o který by byl velký zájem, aby ho bylo možné 
udržet na malé vysoké škole ve Świdnici. Ovšem co 
se týká obnovitelných zdrojů energie – tady otázka 
zůstává stále otevřená, především když přímo na mís-
tě máme skvělé zázemí, mimo jiné i v podobě firem, 
které  začínají podnikat v tomto směru ...
…a v nedaleké městečku Bielawa ve Sdružení vše-
obecných gymnázií se nachází tzv. Sluneční škola, 
kde se studenti seznamují se solárními instalacemi.
Právě. Proto jsme se také po  celou dobu touto myšlen-
kou zabývali. Bohužel zprovoznění nového směru na 
vysoké škole je velmi obtížné. Musíme překonat mno-
ho bariér. Když jsme zaváděli ekonomii, přestože šlo o 
téměř jednoduchý proces z hlediska studijních směrů, 
trvalo to zhruba asi rok. 

Přičiní se úsilí zavádění nových studijních oborů 
také o zvýšení počtu studentů?
Podařilo by se to, pokud by nenastaly jiné okolnosti. 
Hovořím teď na půl žertem a na půl vážně – před dva-
ceti lety byli Poláci trochu líní, nepřemýšleli o rozvoji 
rodiny a to se teď odráží také ve školství. 
Máme prostě demokracii...
...a ta se projevila i ve vysokoškolském studiu. Ale i přes 
tyto potíže jsme byli mile zaskočeni úrovni letošního 
náboru, především zájmem o studium informatiky, 
neboť trh ekonomů je již nasycený.
V tom případě, kolik studentů vysoká škola právě 
má?
Přibližně třista. Není to ohromující cifra, především 
když si domyslíme, že v těch nejlepších letech jich 
bylo více jak pětset. Proto stále uvažujeme o no-
vých směrech. Počítáme se spoluprací se Sudetskou 
průmyslovo-obchodní komorou ve Świdnici. Nový 
zákon o vysokých školách prý přikazuje školám 
přizpůsobit směry vzdělávání dle místních potřeb 
daného trhu práce. A jelikož tato organizace spo-

Informatyka to ciągły postęp

juje podnikatele z regionu, počítáme s přínosnou 
spoluprací.
Jak by měla taková spolupráce vypadat?
Chtěli bychom vytvořit něco jako společnou radu, 
která by pomáhala zpracovat programy, které bu-
dou odpovídat našim možnostem vzdělávání a tím 
vytvářet nové směry. Vím, že stále mluvím o tom, 
jako o blíže neurčené budoucnosti, ale vytváření 
nových profilů studií musí být opravdu dobře pro-
myšlené.
Pane rektore, zkoušet nové je třeba vždycky. V opač-
ném případě by se nic nepodařilo. Podobně je to i 
v  inovacích, které nás zajímají nejvíce. Uvedl jste 
obnovitelné zdroje energie, které jsou s inovací úzce 
spojeny. Přemýšleli jste jako technická vysoká škola 
o zaměření se právě tímto směrem?
Paní redaktorko, já jsem magistr inženýr elektro-
nik. Ale doktorát jsem dělal z informatiky. V tomto 
oboru jsem také pracoval na Vysoké škole technic-

ké ve Wroclawi víc jak čtyřicet let. Spolupracoval 
jsem s  průmyslovým odvětvím. Vy se mě ptáte 
na inovaci? Informatika je prostě inovace! Tato 
disciplína, na rozdíl od jiných technických oborů, 
je oborem, kde se nemůžete zastavit ani na malý 
okamžik. Neboť vývoj jde velmi dynamickým 
způsobem. Informatika přináší stále nové metody, 
nové vybavení, nové zařízení s novou technologií. 
Právě toto vysvětlujeme našim studentům, sami 
totiž musíme neustále sledovat vývoj v tomto obo-
ru a naši studenti jsou připravování na to, aby se 
dokázali zařadit do tohoto běhu. Samozřejmě je tu 
ještě problém zavádět tyto znalosti ze školy přímo 
do podniků ...
….....  a na to si stěžují zřejmě  všechny vysoké tech-
nické školy.
Ano, neboť jak napsal kdysi Tadeusz Boy-Żeleński, 
v tom spočívá největší trápení ...
...že by dva chtěli totéž. Ne vždycky tomu tak je. Sly-
šela jsem už mnoho takových příkladů, kdy inova-
ce, které se přeci velmi často rodí ve světě vědy, tak 
na vysokých školách, jsou odkládány do poličky 
jako exponáty, neboť není možné je zavést do prů-
myslu.
I já Vám uvedu jeden příklad. Měl jsem kdysi, ještě 
v době let osmdesátých, vyrobit informační systém 
pro Městskou knihovnu ve Wroclavi. Vyrobil jsem 
jeho část a zbývalo dořešit pouze obsluhu vypůjčo-
vání. A jen si představte, že jsem narazil na vzdor 
nejen u pracovníků, ale také u vedení. A jednalo se 
o něco, co dnes nazýváme čárovým kódem, který 
měl být neskenován, což mělo urychlit systém půj-
čování. Vedení mi přímo řeklo, že to neudělám, 
protože jsou obavy, že práci ztratí několik zaměst-
nanců. A tak jsme to nevyrobili. Jednoduše a přímo 
řečeno – chceme zavádět nové technologie, ale ne 
vždy narazíme na pochopení. A v průmyslu i v ob-
chodě jde vždycky ještě o finanční stránku. Neboť 
inovace může být také rizikem. Nikdy není jistota, 
zda  se její zavádění vyplatí. 
Což samozřejmě neznamená, že nemůžeme taková 
rizika podstoupit. 

Anita Odachowska-Mazurek

Bielsko-Biala  
–  stavebnictví 

Krajská hospodářská komo-
ra Moravskoslezského kraje 
– partner poradenské sítě 

EnterpriseEurope Network, spolupra-
covala na organizaci dvoustranných 
jednání firem, která proběhla v  rámci 
mezinárodního stavebního veletrhu 
v Bielsko-Biale dne 21.9.2012. 
Dvoustranná jednání byla určena fir-
mám, technickým a výzkumným ústa-
vům, laboratořím, které nabízejí nové 
technologie nebo hledají technologická 
řešení. Hraniční poloha, kde se veletrh 
konal, nabízela dokonalé prostředí k na-
vázání obchodních kontaktů pro podni-
katele z několika zemí. 
Z  České republiky se dvoustranných jed-
nání zúčastnily firmy podnikající v oblas-
tech nízkoenergetických staveb, technolo-
gie pasivních staveb, moderních systémů 
pro zajištění tepelné pohody v  místnosti, 
dřevařského průmyslu. Kromě samotných 
dvoustranných jednání účastníci doceňo-
vali také možnost navštívit samotný vele-
trh a seznámit se s nejnovějšími technolo-
giemi a řešeními v rámci stavebnictví, vy-
tápění, instalace, ventilace a klimatizace. 

Bielsko-Biała 
– budownictwo

Izba Gospodarcza Wojewó-
dztwa Morawsko-Śląskiego 
– partner sieci Enterprise 
Europe Network współpra-

cowała przy organizacji dwustronnych 
spotkań firm, które odbyły się w ra-
mach międzynarodowych targów bu-
dowlanych w Bielsku-Białej w dniu 21 
września 2012 roku.
Dwustronne spotkania przeznaczone były 
dla firm, zakładów techniki i badań, labo-
ratoriów, które oferują nowe technologie 
bądź poszukują nowych rozwiązań tech-
nologicznych. Graniczne położenie miej-
sca organizacji targów stało się doskonałą 
okazją do nawiązania kontaktów han-
dlowych dla firm z kilku państw.
Z Czeskiej Republiki w dwustronnych 
spotkaniach udział wzięły firmy działające 
w branżach budownictwa niskoenergety-
cznego, technologii domów pasywnych, 
nowoczesnych systemów  zapewnienia 
komfortu cieplnego w pomieszczeniach, 
przemysłu drzewnego. Oprócz indywidu-
alnych dwustronnych rozmów uczestnicy 
skorzystali również z możliwości zwiedze-
nia targów i zapoznania się z najnowszymi 
technologiami i rozwiązaniami w dziedzi-
nie budownictwa, ciepłownictwa, instala-
cji, wentylacji i klimatyzacji.

rozhovor
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Partnerství v rámci 
mezinárodních projektů
Partnerstwa w ramach 

międzynarodowych projektów

COMENIUS
Ukierunkowanie projektu: 
współpraca w zakresie śro-
dowiska naturalnego (moder-
nizacja otoczenia szkół, itp.)
Termin złożenia wniosku projektowego: 
2/2013
Poszukiwani partnerzy: szkoły

Zaměření projektu:  Spolupráce v oblasti 
životního prostředí (modernizace okolí 
škol apod.)
Uzávěrka pro podání projektové žádosti:  
2/2013
Vhodní partneři:  Školská zařízení
Kontakt:  Lucyna Hoffman lucybis@o2.pl,  
Sylwia Wisniewska 08sylwia@wp.pl, Zespół 
Szkół Technicznych, Wrocławska 65a, 65-218 
Zielona Góra,Polska,  tel. 0048 68 32 08 409

COMENIUS
Ukierunkowanie projektu: 
zwiększenie poziomu informa-
cji i kompetencji w obszarze kształcenia 
przedsiębiorczego
Termin złożenia wniosku projektowego: 
21.02.2013
Poszukiwani partnerzy: szkoły podsta-
wowe z uczniami w przedziale 6-12 lat, 
kierunek przedsiębiorczość/kształcenie 
w kierunku przedsiębiorczości z całej 
Europy
Zaměření projektu:  Zvýšení úrovně infor-
movanosti a kompetencí v oblasti podnika-
telského vzdělávání
Uzávěrka pro podání projektové žádosti: 
21.2.2013
Vhodní partneři:  Základní školy s dětmi v 
rozmezí 6-12 let, zaměřené na podnikání /
podnikatelské vzdělávání ze všech částí 
Evropy
Kontakt:  Daniela Ölmunger, Development 
manager EU/External Financing, e-mail: da-
niela.olmunger@vastrahisingen.goteborg.se, 
telefon: +46 707 850201, web: www.goteborg.
se, adresa: Höstvädersgatan 1, Box 480 63, 
418 22 Göteborg, Švédsko

LEONARDO DA VINCI  
(mobilność/mobilita) 
Ukierunkowanie projektu: 
zwiększenie technicznych umiejętności 
uczniów (grafika przemysłowa)
Termin złożenia wniosku projektowego: 
2013
Poszukiwani partnerzy: szkoły techniczne
Zaměření projektu:  Zlepšení technických 
dovedností studentů (průmyslová grafika)
Uzávěrka pro podání projektové žádosti:  
2013
Vhodní partneři:  Technická školská za-
řízení
Kontakt:  The lycée Vercingétorix in 
Romagnat,  Clermont-Ferrand (Auvergne), 
Francie, http://www.lyc-vercingetorix.ac-
-clermont.fr/, Lucile Daucher : ldaucher@
yahoo.fr / Nadia Moussaoui:   Nadia.Bou-
hadouf-Moussaoui@ac-clermont.fr

LEONARDO DA VINCI  
(mobilność/mobilita) 
Ukierunkowanie projektu: rozwijanie 
profesjonalnych umiejętności w 
branżach technicznych
Termin złożenia wniosku projektowego: 
01.02.2013 (termin przesłania deklaracji do 
30.11.2012)
Poszukiwani partnerzy: podmioty działające 
w powyższym obszarze
Zaměření projektu:  Rozvíjení schopností profe-
sionálů v technických odděleních (zaměstnan-
ci v oborech jako je distribuce elektřiny, širo-
kopásmové připojení, dálkové vytápění, čištění 
odpadních zařízení, nakládání s odpady)
Uzávěrka pro podání projektové žádosti:  
1. 2.2013 (termín pro zaslání odpovědi - do 
30.11.2012)
Vhodní partneři:  Subjekty zabývající se 
danou oblastí
Kontakt: Mr.  Anders Norrby, Deputy Ma-
naging Director, The Municipality of Arvika, 
Arvika Teknik AB, 12. Administration, 671 81 
Arvika, Švédsko, e-mail: anders.norrby@arvi-
ka.se, telephone: +46 570-817 64   

LEONARDO DA VINCI  
(transfer innowacji /pře-
nos inovací)
Ukierunkowanie projektu: rozwój turystyki 
poprzez kształcenie jako krok ku utworzeniu 
atrakcyjnych obszarów
Termin złożenia wniosku projektowego: 
31.01.2013
Poszukiwani partnerzy: miasta i gminy
Zaměření projektu:  Rozvoj cestovního ruchu 
prostřednictvím vzdělávání jako opatření k 
vytvoření atraktivní obce
Uzávěrka pro podání projektové žádosti:  
31.1.2013
Vhodní partneři:  Města a obce
Kontakt:  Tranemo Municipality Susann Gustaf-
son, Tourism and rural development coordinator
E-mail: Susann.gustafson@tranemo.se, Telefon: 
+46 (0) 325-57 60 44, Adresa: Tranemo kommun, 
514 80 Tranemo, Švédsko, Web: www.tranemo.se

7. PROGRAM RAMOWY/
RÁMCOVÝ  PROGRAM
Ukierunkowanie projektu: wied-
za, rozwój, innowacje, sztuczna 
inteligencja, rozwój operacyjny, matematyka 
stosowana, ICT, itp.
Termin złożenia wniosku projektowego: 
01/2013
Poszukiwani partnerzy: podmioty działające 
w powyższym obszarze
Zaměření projektu:  Věda, výzkum, inovace, 
umělá inteligence, operační výzkum, apliko-
vaná matematika, ICT apod.
Uzávěrka pro podání projektové žádosti:  1/2013
Vhodní partneři:  Subjekty zabývající se 
danou oblastí
Kontakt:  The Research Center on ICT of 
the University of A Coruña (CITIC ), Carmen 
Iglesias Escudero, Project Office Manager and 
Quality, Email: proyectos.idi@citic-research.
org, Tel +34 981 167 000 Ext. 5503, Fax +34 981 
167 092 5502 Int, CITIC Bldg Campus Elviña s 
/ n 15192 A Coruña http://citic-research.org

LIFE+ 7. PROGRAM RAMOWY
/LIFE + 7. RÁMCOVÝ  PROGRAM
Ukierunkowanie projektu: współ-
praca w zakresie systemów kana-
lizacji i wody deszczowej
Termin złożenia wniosku projektowego: 
04.04.2012 lub 05-06/2013
Poszukiwani partnerzy: podmioty działające 
w powyższym obszarze
Zaměření projektu:  Spolupráce v oblasti 
systémů dešťové vody a kanalizací
Uzávěrka pro podání projektové žádosti:  
4.4.2013  nebo   5-6/2013
Vhodní partneři:  Subjekty zabývající se 
danou oblastí
Kontakt:  Mr.  Anders Norrby, Deputy Ma-
naging Director, The Municipality of Arvika, 
Arvika Teknik AB, 12. Administration, 671 
81 Arvika, Švédsko, e-mail: anders.norrby@
arvika.se, telephone: +46 570-817 64   

HumanResources
Development Operational 
Programme
Ukierunkowanie projektu: wspar-
cie małych i średnich gmin na rzecz obywa-
teli i lokalnych stowarzyszeń
Termin złożenia wniosku projektowego: 
wstępna oferta współpracy
Poszukiwani partnerzy: stowarzyszenie o 
podobnym profilu działalności
Zaměření projektu:  Podpora středních a 
malých obcí, ve prospěch svých občanů a 
občanské společnosti
Uzávěrka pro podání projektové žádosti:  
Předběžná nabídka na spolupráci
Vhodní partneři:  Ostatní evropské asociace 
s podobnými činnostmi
Kontakt:   The Association Tolerance, Sofia, 
Bulgaria, http://www.tolerantnost.com/, Yoana 
Vasileva, Public Affairs Manager Active P.A., 
Tel: + 32 2 210 50 60, Rue Marie-Therese 21, fl. 1 
| 1000 Brusel, Belgie | www.activepa.eu| Fax:+ 
32 2 210 50 69 |Mobile: +32 497 616863

KULTURA 2007 - 2013
Ukierunkowanie projektu: współ-
praca w zakresie kultury
Termin złożenia wniosku projek-
towego: wstępna oferta współpracy
Poszukiwani partnerzy: gminy, średnie i 
wielkie miasta z rozwiniętym programem 
kulturalnym
Zaměření projektu:  Začleňování do krajiny a 
území, kulturní nabídky a poptávky
Uzávěrka pro podání projektové žádosti:  
Předběžná nabídka na spolupráci
Vhodní partneři: Obce, středně velká města 
s rozvinutým kulturním životem
Kontakt:   Mr. Ricard Sargatal, Institut de 
Cultura de la Ciutat d’Olot, C/ Sant Esteve, 
29. 17800 – Olot, Španělsko, www.olotcultura.
cat, rsargatal@olot.cat, +34 972 27 27 77

Opracowano na podstawie informacji
 Ivany Tomkové i Romana Klímy 
Zpracováno na podkladě údajů 
Ivany Tomkové a Romana Klímy 

Nabídky Oferty
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NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU

innowacje   

Dne 2. října 2012 se konalo 
slavnostní ukončení projek-
tů infrastruktury pro pře-

kračování hranice a seminář na téma 
„Schengenský prostor po 5 letech“. 
Královéhradecký a Pardubický kraj ve 
spolupráci s  Euroregionem Glacensis 
dlouhodobě rozvíjí spolupráci se svými 
partnery v  Polsku. Jednou ze zásadních 
oblastí je budování infrastruktury pro 
překračování hranic na společných hra-
ničních přechodech. 
V roce 2012 byl realizován vzájemně pro-
pojený společný projekt partnerů, jmeno-
vitě Královéhradeckého a Pardubického 
kraje a Powiatu Klodzkého. Královéhra-
decký kraj rekonstruoval hraniční most 
v  Bartošovicích v  Orlických horách–Nie-
mojów. Pardubický kraj vybudoval nové 
odstavné parkoviště na nedalekém přecho-
du Mladkov–Kamieńczyk. Powiat Klodzki 
vystavěl z  polské strany zcela nový úsek 
silnice v  délce 200 metrů k  tomuto hra-
ničnímu přechodu. Všechny tyto investice 
byly podpořeny z  Fondu mikroprojektů v 
Euroregionu Glacensis. 
V  rámci slavnostního setkání účastníci 
navštívili místa uskutečněných inves-
tic. Prvním místem byl zrekonstruovaný 
hraniční most v   Bartošovicích v  Orlic-
kých horách. Při slavnostním otevření 
účastníci získali další zásadní informaci, 
a to z  úst náměstka hejtmana Králové-
hradeckého kraje Helmuta Dohnálka: 
„Královéhradecký kraj vyčlenil ze svého 
rozpočtu částku určenou na rekonstruk-
ci přístupové komunikace v  délce 200 
m k  tomuto přechodu. Rekonstrukce by 
měla proběhnout v příštím roce“.
Po slavnostním přestřižení pásky se 
celá delegace přemístila do nedalekého 
Mladkova, kde v blízkosti státní hranice 
s  Polskou republikou bylo v  rámci pro-
jektu vybudováno odstavné parkoviště 
a odpočinkové místo pro turisty a pří-
stupová komunikace Tato část projektu 
byla v  kompetenci Pardubického kraje a 
Powiatu Klodzkého. 
V  rámci tohoto setkání proběhl také 
seminář na téma „Schengen po pěti le-
tech“. Odborníci z  řad výše uvedených 
veřejnoprávních subjektů, ale i policie a 
hasičů, diskutovali nad tématy „co nám 
Schengen přinesl a co nám vzal“. Všichni 
účastníci se shodli, že vstup obou zemí 
do schengenského prostoru byl důleži-
tým krokem obou států. Převažují ve-
směs pozitivní ohlasy nad negativními 
důsledky tohoto kroku. 

Dnia 02 października 2012 
odbyło się uroczyste zakoń-
czenie projektu infrastruk-

turalnego przejść granicznych oraz 
zorganizowano seminarium „Strefa 
Schengen po pięciu latach”.
Województwo kralovehradeckie oraz 
pardubickie we współpracy z Eurore-
gionem Glacensis od wielu lat rozwijają 
współpracę ze swoimi partnerami z Pol-
ski. Jednym z podstawowych obszarów 
tej współpracy jest budowanie infra-
struktury przejść granicznych na wspól-
nych granicach.
W roku 2012 zrealizowany został wspól-
nie przygotowany projekt, w którym 

partnerami były województwa kralo-
vehradeckie i pardubickie oraz powiat 
kłodzki. Województwo kralovehradeckie 
rekonstruowało graniczny most w Bar-
tošovice-Niemojów w  górach Orlickich. 
Województwo pardubickie wybudowało 
nowy plac parkingowy niedaleko przej-
ścia granicznego Mladkov-Kamieńczyk. 
Powiat kłodzki natomiast wybudował po 
polskiej stronie 200 metrowy odcinek 
drogi dochodzący do tego przejścia gra-
nicznego. Wszystkie te inwestycje były 
wsparte ze środków Funduszu Mikro-
projektów Euroregionu Glacensis.
W ramach uroczystości uczestnicy od-
wiedzili miejsca zrealizowanych inwe-
stycji. Pierwszym miejscem, które od-
wiedzili był zrekonstruowany most Bar-

tošovice-Niemojów w górach Orlickich. 
Podczas uroczystego otwarcia mostu 
uczestnicy otrzymali kilka informacji 
od samego Wojewody Kralovehradec-
kiego Helmuta Dohnálka: „województwo 
kralovehradeckie wydzieliło ze swojego 
budżetu część środków, które zostaną 
przeznaczone na odbudowę dostępności 
komunikacyjnej na odcinku 200 metrów 
w kierunku tego przejścia granicznego. 
Odbudowa będzie realizowana w przy-
szłym roku”.
Po uroczystym przecięciu wstęgi, cała 
delegacja udała się do pobliskiego Mlad-
kova, gdzie w pobliżu przejścia granicz-
nego z Polską, został w ramach projektu 

wybudowany parking oraz miejsce od-
poczynku dla turystów, a ta część pro-
jektu była z kolei zrealizowana przez wo-
jewództwo pardubickie i powiat kłodzki.
W ramach tego spotkania odbyło się 
również seminarium na temat: „Stre-
fa Schengen po pięciu latach”. Eksperci 
z wielu wyżej wymienionych organów 
publicznych, ale także przedstawiciele 
policji i strażaków dyskutowali na temat 
„Co Schengen nam dało a co stracili-
śmy”. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że 
wstąpienie obu krajów do Strefy Schen-
gen było ważnym krokiem obu państw. 
W tym zakresie więcej jest opinii po-
zytywnych nad negatywnymi skutkami 
tego kroku.

Jaroslav Štefek

Bartošovice – Niemojów, 
Mladkov – Kamieńczyk

Bartošovice – Niemojów
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Klastr, který shromažďu-
je téměř 70 firem a institucí 
z  různých oborů, působí na 

Dolním Slezsku již pět let. Co je však 
zajímavé, Společenství vědy a inova-
ce v  oblasti Informační a komunikační 
techniky, protože takto zní úplný název 
klastru, také sdružuje podnikatelé a in-
stituční členy z  dalších regionů Polska. 
Neboť jejich společným cílem je – vy-
tvořit platformu spolupráce polských a 
evropských inovačních firem, působí-
cích v oblasti informační a komunikační 
technologie (ICT), a také institucí, které 
využívají informační technologie vyso-
kých škol, odborných teleinformačních 
škol a regionálních orgánů.
„Spolupráce v rámci klastru byla iniciova-
ná dne 5. června 2007 profesorem dr. hab. 
inż. Tadeuszem Więckowskim, současným 
rektorem Wroclavské technické vysoké 
školy,“ říká dr inż. Andrzej Jabłoński, ta-
jemník Řídícího výboru Klastru ICT a do-
dává: „impulsem k  jednání byla perspek-
tiva a efektivita využití unijních fondů a  
potřeba integrovat vědu s  podnikáním.“ 
Klastr na sebe převzal úlohu konsorcia a 
tak to zůstalo dodnes. 
Klastr původně založilo 25 členů. Dnes 
je jich 69. V  rámci klastru tak působí 
subjekty, jako  Ekonomická universita 
ve Wroclawi (Uniwersytet Ekonomicz-
ny), Slezská technická vysoká škola 
(Politechnika Śląska) v Gliwicích, ban-
ka Bank Zachodni WBK SA se  sídlem 
ve Wroclawi, Strzeblovské doly mine-
rálních surovin (Strzeblowskie Kopal-
nie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.) 

ze Sobótky, VOLVO Polska Sp. z o.o., 
Transition Technologies SA nebo Tele-
fonia DIALOG S.A. Roli koordinátora 
na sebe převzala Wroclavská technic-
ká vysoká škola (Politechnika Wrocła-
wska). Organizační struktura klastru 
je dvouúrovňová. Je složena z Rady 
Společenství,  které předsedá rektor 
Wroclawské technické vysoké školy pan 
prof.  dr hab. inż. Tadeusz Więckowski 
a z Řídícího výboru, který řídí,  prof.  dr 
hab. inż. Czesław Smutnicki.  Inspirují-
cí tvůrčí a obsahová práce probíhá v 16 
pracovních skupinách, vedenými jejich 
leadery. Kancelář klastru je umístěna 
na Oddělení elektroniky Wroclawské 
technické vysoké školy.  
„Světové analýzy upozorňují na uvede-
né úspěchy průmyslovo-technologic-
kých klastrů“, vysvětluje dr inż. Andrzej 
Jabłoński. „Mezi základní výhody, vyplý-
vající z  působení klastrů ICT patří: reál-
ná spolupráce vědy a  hospodářství, zpra-
cování a zavádění inovačních řešení pro 
oblast IT, vzdělávání odborníků v  oblasti 
nejnovějších informačních technologií, 
integrace vědeckého, podnikatelského a 
samosprávního prostředí, urychlení soci-
álně-hospodářského rozvoje v regionu. 

Jak zdůrazňuje Andrzej Jabłoński, dolno-
slezské vojvodství s ohledem na projevující 
se značnou kritiku podnikatelů, institucí 
v  podnikatelském prostředí, vědecko-vý-
zkumné pracoviště v tomto oboru, má znač-
ný potenciál rozvoje v oblasti informačních 
a komunikačních technologii. Informační a 
komunikační technologie zaujímají důležité 
místo v  globálním hospodářství, jsou cha-
rakteristickým znakem pokroku naší doby a 
mají čím dál tím větší vliv na rozvoj dalších 
oborů. Z tohoto důvodu Klastr ICT, společ-
ně s Wroclawskou technickou vysokou ško-
lou byl, je a bude platformou spolupráce pro 
inovaci.
Ve chvíli, kdy se Klastr zakládal, bylo pod-
řadným cílem vytvořit platformu pro spo-
lečné záměry polských a evropských sub-
jektů, které působí v  oblasti informační a 
komunikační technologie, efektivní a sy-
nergické využití kompetence a výzkumné-
ho-rozvojového potenciálu našeho regionu. 
Klastr se v  současné době kromě aktivit ve 
svém vlastním kruhu angažuje také v mezi-
národních projektech, což dokazuje jistou 
úroveň internacionalizace Klastru. Anima-
ce (zviditelnění) spolupráce jak na lokální 
úrovni, tak i na mezinárodní není lehkým 
úkolem a vyžaduje spoustu úsilí, především 
od koordinátora záměru. Potenciál, který 
vlastní Klastr ICT Společenství vědy a ino-

Klastry  mají šanci v inovacích 
Klastry szansą w innowacjach

Cíle klastru v Oblasti informač-
ní a komunikační techniky:
- kooperace vědy a hospodářství 
- vyhotovení a zavádění inovačních infor-
mačních a komunikačních technik 
- vzdělávání odborníků v oblasti nejno-
vější informační technologie 
- integrace vysokých škol, podnikatelů, 
institucí, samospráv a regionů
- urychlení sociálně-hospodářského 
rozvoje Evropy 

Cele klastra Wspólnota Wiedzy 
i Innowacji w Zakresie Technik 
Informacyjnych i Komunikacyj-
nych:
- kooperacja nauki i gospodarki
- opracowanie i wdrażanie innowa-
cyjnych technik informacyjnych i komu-
nikacyjnych
- kształcenie specjalistów w najnowszych 
technologiach informatycznych
- integracja Uczelni, Przedsiębiorców, 
Instytucji i Samorządów i Regionów
- przyśpieszenie rozwoju społeczno-gos-
podarczego Europy

Struktura organizacyjna Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyj-
nych i Komunikacyjnych / Organizační struktura Společenství vědy a inovace v  oblasti 
Informační a komunikační techniky
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innowacje   

Klastry  mají šanci v inovacích 
Klastry szansą w innowacjach

vací v  oblasti informační a komunikační 
techniky však stojí za to podporovat a rozví-
jet ku prospěchu celého regionu. 

Klaster, który skupia blisko 
70 firm i instytucji z różnych 
branż, działa od pięciu lat na 
Dolnym Śląsku. Co ciekawe, 

Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakre-
sie Technik Informacyjnych i Komuni-
kacyjnych, bo tak brzmi nazwa klastra, 
zrzesza także przedsiębiorców i człon-
ków instytucjonalnych z innych regio-
nów Polski. Bo cel jest wspólny – stwo-
rzenie platformy współpracy polskich  i 
europejskich innowacyjnych firm dzia-
łających w branży technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych (ICT), a tak-
że instytucji korzystających z technolo-
gii informatycznych, wyższych uczelni, 
specjalistycznych szkół teleinformatycz-
nych oraz władz regionalnych.
– Współpraca w ramach  klastra została 
zainicjowana 5 czerwca 2007 roku przez 
prof. dr. hab. inż. Tadeusza Więckow-
skiego, obecnego Rektora Politechniki 
Wrocławskiej – mówi dr inż. Andrzej 
Jabłoński, sekretarz Komitetu Sterujące-
go Klastra ICT. – Impulsem do działania 
była perspektywa  efektywnego wykorzy-
stania funduszy unijnych,  jak również 
potrzeba integracji nauki z biznesem. 
Klaster przybrał wówczas postać kon-
sorcjum i ta forma została utrzymana do 
dziś.
Klaster zakładało 25 członków. Dziś jest 
ich 69. W ramach klastra działają tak róż-
ne podmioty, jak np. Uniwersytet Ekono-
miczny we Wrocławiu, Politechnika Śląska 
w Gliwicach, Bank Zachodni WBK SA z 
siedzibą we Wrocławiu, Strzeblowskie Ko-
palnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z 
Sobótki, VOLVO Polska Sp. z o.o., Trans-
ition Technologies SA czy Telefonia DIA-
LOG S.A. Rolę koordynatora przejęła na 
siebie Politechnika Wrocławska. Struktura 
organizacyjna klastra jest dwupoziomowa. 
Składa się z Rady Wspólnoty, której prze-
wodniczy Rektor Politechniki Wrocławskiej 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, oraz 
Komitetu Sterującego, którym kieruje prof. 
dr hab. inż. Czesław Smutnicki. Inspiracja 
twórcza  i praca merytoryczna odbywa się w 
16 Grupach Roboczych kierowanych przez 
ich Liderów. Biuro Klastra zostało uloko-
wane na Wydziale Elektroniki Politechniki 
Wrocławskiej. 

– Analizy światowe wskazują na wymier-
ne sukcesy klastrów przemysłowo-tech-
nologicznych  – wyjaśnia dr inż. Andrzej 
Jabłoński. – Do podstawowych korzyści 
wynikających z funkcjonowania  kla-
strów  ICT należą: realna współpraca na-
uki z gospodarką, opracowanie i wdraża-
nie innowacyjnych rozwiązań dla branży 
IT, kształcenie specjalistów w zakresie 
najnowszych technologii informatycz-
nych, integracja środowiska naukowego, 
gospodarczego i samorządów, przyśpie-
szenie rozwoju społeczno-gospodarcze-
go w regionie. 
Jak podkreśla Andrzej Jabłoński, woje-
wództwo dolnośląskie, z uwagi na wystę-
pującą masę krytyczną przedsiębiorstw, 
instytucji otoczenia biznesu, placówek na-
ukowo-badawczych tej branży, ma wysoki 
potencjał rozwojowy w zakresie techno-
logii informacyjnych i komunikacyjnych. 
Z kolei technologie informacyjno-komu-
nikacyjne zajmują szczególne miejsce w 
gospodarce globalnej, stanowią wyróż-
nik postępu naszych czasów i mają coraz 
większy wpływ na rozwój innych dziedzin. 
Z tego względu Klaster ICT, a w tym Po-
litechnika Wrocławska, był, jest i będzie 
platformą współpracy dla innowacji.
W momencie powoływania klastra nad-
rzędnym celem było stworzenie platfor-
my dla wspólnych przedsięwzięć pol-
skich i europejskich podmiotów dzia-
łających w branży technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych, efektywne i 
synergiczne wykorzystanie kompetencji 
i potencjału badawczo-rozwojowego 
naszego regionu. Obecnie klaster poza 
działaniami we własnym gronie, anga-
żuje się w projekty międzynarodowe, co 
świadczy o pewnym poziomie interna-
cjonalizacji Klastra. Animowanie współ-
pracy zarówno na płaszczyźnie lokalnej 
jak i międzynarodowej nie jest łatwym 
zadaniem i wymaga sporego wysiłku 
zwłaszcza od koordynatora przedsię-
wzięcia. Potencjał, jaki posiada Klaster 
ICT Wspólnota Wiedzy i Innowacji w 
Zakresie Technik Informacyjnych i Ko-
munikacyjnych warto wzmacniać i roz-
wijać dla dobra całego regionu. 

Anita Odachowska-Mazurek

HRADEC KRÁLOVÉ 
- Dotace pro obce

Eurocentrum Hradec Králové ve 
spolupráci s  Eurocentrem Pardubice 
uspořádalo dne 25. září 2012 na KÚ 

Královéhradeckého kraje seminář s názvem „Dotace 
pro obce“, který byl zaměřen na podporu projektů 
mezinárodní spolupráce. Účastníci semináře byli se-
známeni se zbývajícími možnostmi čerpání prostřed-
ků ze strukturálních fondů v programovacím období 
2007 – 2013 i s výhledem čerpání vpříštím  programo-
vacím období. Dle názoru přednášejících se dá očeká-
vat nárůst finančních prostředků pro Cíl 3 – Evropská 
územní spolupráce. Dále byly představeny méně 
známé dotační tituly (program EHP a Norské fondy, 
program švýcarsko-české spolupráce, grantové pro-
gramy Visegrádského fondu).  Zástupci Svazu měst a 
obcí ČR informovali o možnostech financování part-
nerství měst a o podpoře z komunitárních programů 
EU. S ohledem na velký zájem účastníků semináře o 
tuto problematiku přislíbili organizátoři uskutečnění 
podobné akce také v příštím roce. Více informací na 
https://www.euroskop.cz/781/21317/clanek/seminar-
-dotace-pro-obce-prilakal-stovku-navstevniku/

Hradec Kralove 
– dotacje dla gmin

Eurocentrum Hradec Kralove we 
współpracy z Eurocentrum Pardubi-
ce zorganizowało w dniu 25 września 
2012 roku  w Urzędzie Województwa 

Kralovehradeckiego seminarium pod nazwą „Dota-
cje dla gmin”, które było poświęcone możliwościom 
uzyskania wsparcia na międzynarodowe projekty. 
Uczestnicy seminarium zostali zaznajomieni z moż-
liwościami uzyskania wsparcia z funduszystruktu-
ralnych w okresie programowym 2007-2013 oraz z 
perspektywą pozyskania środków w przyszłym okre-
sie programowym. Wykładowcy zwrócili uwagę, że 
jest szansa na wzrost środków finansowych dla Celu 
3 – Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  Następ-
nie zostały zaprezentowane mniej znane programy 
dotacyjne (program EHP i fundusze norweskie, 
program współpracy czesko-szwajcarskiej, granty 
Funduszu Wyszehradzkiego).Przedstawiciele Związ-
ku Miast i Gmin Czeskiej Republiki poinformowali 
o możliwościach finansowania partnerstwa miast 
oraz o wsparciu z Programów Wspólnotowych Unii 
Europejskiej. Ze względu na duże zainteresowanie 
uczestników seminarium prezentowaną problema-
tyką, organizatorzy obiecali zorganizować podobne 
imprezy także w przyszłym roku. Więcej informacji 
znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.
euroskop.cz/781/21317/clanek/seminar-dotace-pro-
obce-prilakal-stovku-navstevniku/

KANCELÁŘ KLASTRU ICT
Oddělení Elektroniky Wroclawské 

technické vysoké školy 
Janiszewskiego 11/17 – bud. C-3/ p.25

50-370 Wrocław
www.ict-cluster.wroc.pl

BIURO KLASTRA ICT
Wydział Elektroniki Politechniki 

Wrocławskiej
Janiszewskiego 11/17 – bud. C-3/ p.25

50-370 Wrocław
www.ict-cluster.wroc.pl
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Rozvoj českého trhu ve veřej-
ných zakázkách v  období let 
2010-2011.

V  souladu s  údaji,  vygenerovanými 
z  Informačního systému veřejných za-
kázek v  České republice v  roce 2010, 
bylo přiděleno 9049 veřejných zaká-
zek o celkové hodnotě 10,72 miliarda 
Eur (bez DPH). Uvedená částka však 
nezobrazuje celkové vyčíslení veřej-
ných zakázek na trhu v  České repub-
lice. V  souladu s   údaji předloženými 
českým Ministerstvem regionálního 
rozvoje zhruba 45% zakázek v  letech 
2010-2011 bylo přiděleno s  opome-
nutím předpisů zákona o veřejných 
zakázkách – na základě výjimek od 
povinných předpisů nebo formou tzv. 
malých veřejných zakázek, které nemu-
sely být ze zákona prověřeny a nepod-
léhaly ani povinnosti oznamovat tyto 
do centrálního informačního systému.
Pokud jde o strukturu subjektů, které vyko-
návají výběrová řízení, tak průměrně každá 
čtvrtá veřejná zakázka, přidělená v  letech 
2010-2011, byla objednávkou územní sa-
mosprávné  jednotky na obecní či krajské 
úrovni. V případě právní formy zhotovitelů, 
právě každá druhá zakázka byla uskuteč-
něna společnostmi s  ručením omezeným a 
každá třetí akciovými společnostmi. Pod-
nikatelé, kteří vykonávají svou živnost jako 
fyzické osoby, vyhráli zhruba 10% ze všech 
vyhlášených výběrových řízení.
Zajímavé jsou rovněž statistiky, týkající se 
částek zrealizovaných zakázek ve vztahu 
k jednotlivým druhům hospodářských sub-
jektů. V  tomto případě největší podíl mají 
akciové společnosti, které inkasovaly více 
než 55% hodnoty všech veřejných zakázek. 
Na druhém místě, s výsledkem 37% se umís-
tily společnosti s ručením omezeným. Třetí 
místo obsadily, podobně jak u předchozí 
klasifikace, podnikatelé, kteří vykonáva-
jí svou podnikatelskou činnost jako osoby 
fyzické, kteří zrealizovali zakázky o celkové 
hodnotě asi 1% z celého trhu veřejných za-
kázek. 
Průměrná hodnota veřejných zakázek v pří-
padě akciových společností v  roce 2010 či-
nila zhruba 7 milionů Eur. V  případě spo-
lečností s ručením omezeným se  průměrná 

zakázka pohybovala kolem 1,6 milionů Eur.
V roce 2010 se polovina výběrových řízení, 
vyhlášených v  České republice, týkala sta-
vebních prací, 27% z nich tvořily zakázky na 
poskytnutí  služeb a téměř každá pátá zakáz-
ka se týkala dodávek.
Je třeba se zmínit také o tom, že hodnota 
českého trhu veřejných zakázek v  období 
posledních let systematicky klesá. V  roce 
2010 byl zaznamenán pokles ve výši asi 1,6 
miliardy Eur. V roce 2011 to již byly pouze 4 
miliardy Eur, což bylo míň než ve srovnání 
s předchozím rokem.
Přímým důvodem takového stavu věci byla 
hospodářská krize a rozpočtové škrty zavá-
děné vládou. Tendence poklesu způsobila 
také značný nárůst  konkurence mezi zho-
toviteli, čímž došlo i poklesu cen a nárůstu 
počtu nabídek. 
Novelizace předpisů o veřejných zakáz-
kách v České republice.
Největším problémem českého trhu ve-
řejných zakázek byla v  posledních letech 
narůstající korupce. V  souvislosti s  výše 

uvedeným, byly počínaje od  1. dubna 2012 
zavedeny nové předpisy, které mají za úkol 
průhledněji zviditelnit výdaje veřejných fi-
nančních prostředků. Na základě nových 
předpisů byla zrušena možnost výběru  
vítěze výběrového řízení cestou losová-
ní.                                                                                                                                                                                                                                                          
Kromě toho vítězi výběrového řízení vznikla 
povinnost  zveřejnit informaci o svých sub-
dodavatelích, kteří získají víc jak 10% z cel-
kové hodnoty zakázky. Zákon vylučuje také, 
aby se  výběrových řízení účastnily akciové 
společnosti, které mají neprůhlednou struk-
turu vlastnictví v podobě akcii na majitele. 
Podle názorů mnoha odborníků byli totiž 
akcionáři firem tohoto druhu často politici, 
jejich příbuzní nebo známí.
Zavedené změny se zcela jistě přičiní k vy-
lepšení průhlednosti pověřování veřejných 
zakázek v České republice. Máme proto na-
ději, že tento rok bude prvním rokem, kdy 
nedojde k  poklesu, tak jak v předchozích 
letech.

Rozwój czeskiego rynku za-
mówień publicznych w latach 
2010-2011.
Zgodnie z danymi wygenerowa-

nymi z Systemu Informacyjnego Zamówień 
Publicznych w Republice Czeskiej (Informa-
čnísystémveřejnýchzakázek v České republi-
ce) w roku 2010 udzielono 9049 zamówień 
publicznych na ogólną kwotę 10,72 miliarda 

euro (bez VAT). Podana kwota nie odzwier-
ciedla jednak całkowitych rozmiarów rynku 
zamówień publicznych w Czechach. Zgod-
nie z danymi przedstawionymi przez czeskie 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oko-
ło 45% zamówień w latach 2010-2011 było 
udzielanych z pominięciem przepisów usta-
wy o zamówieniach publicznych – na pod-
stawie wyjątków od obowiązujących przepi-
sów lub tzw. małych zamówień publicznych, 
które nie musiały być zlecane w trybie usta-
wy i nie podlegały obowiązkowi ogłoszenia 
w centralnym systemie informatycznym.
Jeśli chodzi o strukturę podmiotów prze-
prowadzających przetargi to przeciętnie co 
czwarte zamówienie publiczne udzielane 
w latach 2010-2011 było zlecane przez jed-
nostki samorządu terytorialnego szczebla 
gminnego oraz krajskiego (regionalnego). 
W przypadku formy prawnej wykonawców 
prawie co drugie zamówienie było realizo-
wane przez spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością (společnosti s  ručenímomeze-
ným), co trzecie natomiast przez spółki ak-

cyjne (akciovéspolečnosti). Przedsiębiorcy 
prowadzący działalność gospodarczą jako 
osoby fizyczne wygrali około 10% wszyst-
kich ogłoszonych przetargów.
Ciekawie również przedstawiają się sta-
tystyki dotyczące kwot zrealizowanych 
zamówień w odniesieniu do poszcze-
gólnych rodzajów podmiotów gospo-
darczych. W  tym przypadku największy 
udział mają spółki akcyjne, które zainka-
sowały ponad 55% wartości wszystkich 
zamówień. Na drugim miejscu, z wyni-
kiem 37% znalazły się spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością. Trzecie miej-
sce, tak jak w przypadku poprzedniej 
klasyfikacji, przypadło przedsiębiorcom 
prowadzącym działalność gospodarczą 
jako osoby fizyczne, którzy zrealizowali 

Veřejné zakázky na trhu v České republice

Rynek zamówień publicznych w Republice Czeskiej
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zamówienia o wartości około 1% całego 
rynku zamówień publicznych. 
Średnia wartość zamówienia publiczne-
go w przypadku spółek akcyjnych w 2010 
roku wyniosła około 7 milionów euro. W 
przypadku spółek z ograniczoną odpowie-
dzialnością średnie zamówienie opiewało na 
kwotę około 1,6 miliona euro.
W roku 2010 połowa przetargów rozpisa-
nych w Republice Czeskiej dotyczyła robót 
budowlanych, 27% z nich stanowiły zamó-
wienia usług a prawie co piąte zamówienie 
dotyczyło dostaw.
Należy wspomnieć również o tym, że war-
tość czeskiego rynku zamówień publicznych 
w ostatnich latach systematycznie spada. W 
roku 2010 odnotowano spadek w wysokości 
około 1,6 miliarda euro. W roku 2011 było 
to już 4 miliardy euro mniej w porównaniu z 
rokiempoprzednim.
Bezpośrednim powodem takiego stanu rzeczy 
był kryzys gospodarczy oraz cięcia budżetowe 
wprowadzone przez rząd. Tendencja spad-
kowa spowodowała również znaczny wzrost 

konkurencji pomiędzy wykonawcami a co za 
tym idzie doprowadziła do znacznego spadku 
cen oraz wzrostu ilości ofert. 
Nowelizacja przepisów o zamówieniach 
publicznych w Czechach.
Największym problemem czeskiego ryn-
ku zamówień publicznych była w ostat-
nich latach stale narastająca korupcja. W 
związku z powyższym, począwszy od 1 
kwietnia 2012 roku, wprowadzono nowe 
przepisy mające na celu wprowadzenie 
większej przejrzystości wydatkowania 
środków publicznych. Na podstawie no-
wych przepisów zniesiono możliwość 
wyboru zwycięzcy przetargu w drodze lo-
sowania. Ponadto na zwycięzcę przetargu 
został nałożony obowiązek podania do pu-
blicznej wiadomości informacji o podwy-
konawcach, którzy otrzymają ponad 10% 
z łącznej wartości zamówienia. Ustawa 
wykluczyła również z przetargów spółki 
akcyjne z nieprzejrzystą strukturą własno-
ściową w postaci akcji na okaziciela. Zda-
niem wielu specjalistów akcjonariuszami 
firm tego typu byli bowiem często polity-
cy, ich krewni albo znajomi.
W prowadzone zmiany z całą pewnością 
przyczynią się do usprawnienia przejrzysto-
ści zlecania zamówień publicznych w Re-
publice Czeskiej. Należy mieć również na-
dzieję, że bieżący rok będzie pierwszym, w 
którym odwrócą się wspomniane tendencje 
spadkowe z lat poprzednich.

V pátek 12. 10. 2012 proběhla 
v  ostravském hotelu Imperial 
dvoustranná jednání firem, 

která každoročně organizuje Krajská hos-
podářská komora Moravskoslezského kra-
je. Akce se zúčastnilo 126 zástupců firem 
z České republiky, Polska, Slovenska a  Ně-
mecka. V  rámci jednání proběhlo více než 
800 schůzek.
Cílem akce bylo poskytnout účastníkům 
jedinečnou příležitost navázat mnoho 
kontaktů během jediného dne a  prodis-
kutovat možnosti budoucí spolupráce. 
Přihlášeným firmám  byly organizovány 
20 minutového schůzky s vybranými part-
nery. Z  dosavadních ohlasů firem je akce 
velmi kladně hodnocena. Firmy byly spo-
kojeny s  organizací, prostředím akce, ale 
samozřejmě také s  výstupy, které z  dvou-
stranných jednání vyplynuly.  V  mnoha 
případech došlo k  navázání prvotní spo-
lupráce mezi partnery a  byly dohodnuty 
další obchodní schůzky. 
Z polské strany se na organizaci akce podí-
leli partneři sítě EnterpriseEurope Network 
Górnośląska Agencja Rozwoju Regional-
nego SA z Katowic a Dolnośląska Agencja 
Rozwoju Regionalnego z polského města 
Szczawno-Zdrój. 
Akci s názvem BUSINESS RENDEZ-VOUS 
pořádala již třetím rokem Krajská hospodář-
ská komora Moravskoslezského kraje, jako 
realizátor Centra mezinárodního obchodu, 
ve spolupráci s  partnery sítě EnterpriseEu-
rope Network a za podpory řady dalších in-
stitucí z ČR i zahraničí (Krajský úřad MSK, 
hospodářské komory, ambasády, vysoké 
školy, technologická centra, …).

W piątek 12 października 2012 
roku odbyły się w ostrawskim 
hotelu Imperial dwustronne spo-

tkania firm, które corocznie organizuje Izba 
Gospodarcza Województwa Morawsko-Ślą-
skiego. W imprezie uczestniczyło 126 przed-
stawicieli firm z Czeskiej Republiki, Polski, 
Słowacji i Niemiec. W ramach indywidual-
nych rozmów odbyło się ponad 800 spotkań.
Celem imprezy było stworzenie uczestnikom 
jedynej okazji do nawiązania wielu kontaktów 
w przeciągu jednego dnia oraz możliwości prze-
dyskutowania przyszłej współpracy. Dla zgłoszo-
nych firm zostały zorganizowane dwudziestomi-
nutowe spotkania z wybranymi partnerami. Z 
dotychczasowych opinii firm impreza jest bar-
dzo pozytywnie oceniana. Firmy były zadowolo-
ne z organizacji, ale także z efektów dwustron-
nych spotkań. W wielu przypadkach doszło do 
nawiązania po raz pierwszy współpracy między 
partnerami oraz zostały domówione terminy ko-
lejnych spotkań handlowych.
Z polskiej strony organizacją imprezy zajęły się 
agencje zrzeszone w sieci EnterpriseEurope Ne-
twork, czyli Górnośląska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego SA z Katowic oraz Dolnośląską Agencja 
Rozwoju Regionalnego ze Szczawna Zdrój.
Imprezę pod nazwą BUSINESS RENDEZ-
-VOUS zorganizowała już trzeci raz Izba Go-
spodarcza Województwa Morawsko-Śląskiego, 
jako Centrum Międzynarodowego Handlu, we 
współpracy z partnerami sieci EnterpriseEurope 
Network oraz ze wsparciem innych instytucji z 
Czeskiej Republiki i zagranicy (Urząd Woje-
wództwa Morawsko-Śląskiego, izby gospodar-
cze, ambasady, szkoły wyższe, centra technologii, 
…).

Natalie  Stiavancová a Eva Šimečková

Ostrava - BUSINESS 
RENDEZ-VOUS 2012
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Krkonoše na české straně jsou 
protkány sítí více než 500 kilo-
metrů vyznačených běžeckých 

lyžařských stop, které jsou péčí více než 
dvou desítek provozovatelů s  ohledem na 
sněhové a větrné podmínky upravovány 
jak pro klasiku, tak i volný styl. Některé 
denně, jiné průběžně.
V  okolí krkonošských sjezdových skia-
reálů v  Harrachově, Kořenově, Rokyt-
nici nad Jizerou, Vysokém nad Jizerou, 
Benecku, Vítkovicích, Herlíkovicích, 
Špindlerově Mlýně, Strážném, Janských 
Lázních a jejím okolí, v Mladých Bucích, 
Peci pod Sněžkou, Malé Úpě, Žacléři 
apod. jsou vynikající podmínky pro ly-
žařskou turistiku.
Navíc tu v  řadě míst můžete lehce překonat 
výškový rozdíl jízdou na lanovce. Dostanete se 
do hřebenových partií a zde už jenom nastou-
píte do tratí.
Pokud jsou dobré sněhové podmínky i v  kr-
konošském podhůří, budete mít připraveny 
lyžařské stopy v okolí Studence, kolem Jilem-
nice, Hostinného, Vrchlabí, Lánova, Poniklé, 
Martinic, Trutnova. Jednotliví upravovatelé 
mají zakoupeny a k práci připraveny speciální 
rolby s radlicí.
Podrobnější informace o Krkonošském lyžař-
ském běžeckém ráji získáte na webové adrese: 
www.krkonose.eu a na webových adresách 
jednotlivých upravovatelů.
Nezapomeňte s sebou kvalitní zimní mapu, 
nabitý mobilní telefon a teplé oblečení.
Sledujte předpovědi počasí a v terénu se řiďte 
pokyny Horské služby Krkonoše.
Ideální prostředí, příznivé klimatické podmín-
ky a upravené stopy… jen vyrazit ...

Karkonosze po czeskiej stronie są 
utkane ponad pięćset kilometrową 
siecią oznaczonych szlaków do 

uprawiania narciarstwa biegowego, które są pod 
stałym nadzorem ponad dwudziestu osób utrzy-
mujących odpowiednie warunki do biegów nar-
ciarskich, zarówno tych techniką klasyczną jak i 
techniką dowolną.
W okolicy karkonoskich ośrodków narciarstwa 
zjazdowego w Harrachově, Kořenově, Rokytnici 
nad Jizerou, Vysokém nad Jizerou, Benecku, Vít-
kovicích, Herlíkovicích, Špindlerově Mlýně, Stráž-
ném, Janských Lázních a jejím okolí, v Mladých 
Bucích, Peci pod Sněžkou, Malé Úpě, Žacléři itp., 
są wyśmienite warunki do uprawiania turystyki 
narciarskiej.
Ponadto z wielu miejsc możecie łatwo pokonać ró-
żnice w wysokościach korzystając z kolejki linowej. 
Dostaniecie się nią na najwyższe grzbiety górskie, 
skąd już tylko musicie wejść na trasę.
Jeżeli panują odpowiednie warunki śniegowe, 
to także w podgórzu karkonoskim będziecie 
mieć przygotowane trasy biegowe znajdujące się 
w okolicach Studence, Jilemnice, Hostinného, 
Vrchlabí, Lánova, Poniklé, Martinic, Trutnova. 
Poszczególni zarządcy tras narciarskich mają 
zakupione i przygotowane do pracy specjalne ra-
traki z radlicami.
Szczegółowe informacje o karkonoskim raju dla narci-
arstwa biegowego znajdziecie na stronie internetowej 
www.krkonose.eu oraz na stronach internetowych 
poszczególnych zarządców tras biegowych.
Nie zapomnijcie zabrać ze sobą odpowiedniej mapy 
z trasami zimowymi, naładowany telefon komór-
kowy oraz ciepłą odzież. Śledźcie prognozę pogody 
ogłaszaną przez Pogotowie Górskie.
Wspaniałe środowisko, przyjazne warunki klimaty-
czne i przygotowane trasy … tylko ruszyć …

JAKUŠICE. Místo na trase mezi 
českým Harrachovem a polskou 
Szklarskou Porebou (8 km). 

Ráj pro běžkaře.  Budou-li vhodné lyžařské 
podmínky, vystoupíte v Harrachově z vlaku 
a jste na startu běžecké trasy přes Jakuszyce 
do Szklarske Poreby.  Poznámka pro méně 
zdatné:  běžíte stále kolem železniční trati a 
vrátit se můžete vláčkem!
  Využil jsem pohostinnosti realizátorů projek-
tu Poznání turistických zajímavostí v polských 
Krkonoších, který realizuje Svazek měst a obcí 
Krkonoše ve spolupráci se Zwiazkem Gmin 
Karkonoskich a odjel na studijní cestu, která 
začínala právě v Jakušicích. 
 Zatímco Jizerská padesátka se běhá v  lednu 
– nejbližší 13. ledna 2013, Bieg Piastow se běží  
2. března 2013. Oba závody mají vysokou prestiž 
v médiích a je jen otázkou času, kdy čeští lyžaři 
budou ve větší míře v Polsku a naopak. 
  „V Jakušicích máme trošku odlišné klima-
tické podmínky než v  Harrachově, sníh se u 
nás drží od prosince nebo ledna ještě v dubnu 
a často i počátkem května,“ řekl nám Julian 
Gozdowski, „duše“ Běhu Piastů.  (Piastovci 
– původní polská knížecí, později královská 
dynastie) a dodává: „Naše trasy jsou lepší, 
tvrdé. Udržujeme rolbami 60 km tratí, z toho 
nejméně 20 km každý den. Často u nás trénu-
je váš běžec Bauer a Čechům jsme nesmírně 
vděčni, mnohé  nás naučili po otevření hranic. 
Zatímco u nás lidé na běžkách chodili, Bauer 
běžel… Dnes už máme oddělené trasy – běžci 
– chodci. Zatímco v  týdnu je u nás v  Jakuši-
cích asi 500 lidí, o víkendech je to kolem dvou 
tisíc. Parkování tu bylo dlouho zdarma, vloni 
asi 10 zlotých na den, letos bude trošku dražší. 
Ve zdejším hotelu je jen 150 míst, ale rozrůstá 
se. Problémem není cena ubytování, ta je na 
obou stranách hranice skoro stejná, ale rezer-
vace ubytování. Připravujeme rolby s  GPS a 
on-line signalizací na internetu, aby lidé oka-
mžitě věděli, které trasy jsou právě upraveny.“

JAKUSZYCE. Miasto na trasie 
pomiędzy czeskim Harracho-
wem a polską Szklarską Porębą 
(8 km). Raj dla narciarzy. Jeśli 

będą tylko warunki narciarskie, wysiądź-
cie z pociągu w Harrachowie, a znajdziecie 
się na starcie trasy biegowej wiodącej przez 
Jakuszyce do Szklarskiej Poręby. Uwaga dla 
mniej zaawansowanych biegaczy: na trasie 
biegniecie wciąż około linii kolejowej, tak 
więc wrócić możecie pociągiem.
Wykorzystałem gościnność realizatorów pro-
jektu Poznanie atrakcji turystycznych w pol-
skich Karkonoszach, który realizuje Związek 
Miast i Gmin Karkonosze w współpracy ze 
Związkiem Gmin Karkonoskich i udałem się 
na wizytę studyjną, która  rozpoczęła się właś-
nie w Jakuszycach.

JAKUŠICE / JAKUSZYCE

Kam na běžky
Gdzie na narty
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Podczas gdy „Izerską Pięćdziesiątkę” biega się 
w styczniu – najbliższy bieg odbędzie się 13 
stycznia 2013 – to „Bieg Piastów” odbywa się 
02 marca 2013. Obydwie imprezy sportowe 
mają bardzo wysoki prestiż i jest tylko kwes-
tią czasu, gdy czescy biegacze będą w więks-
zej ilości uczestniczyć w imprezie Polskiej i na 
odwrót.
 „W Jakuszycach mamy trochę odmienne wa-
runki klimatyczne niż w Harrachowie, śnieg 
jest u nas od grudnia lub stycznia do kwietnia 
a nawet początków maja” – powiedział nam 
Julian Gozdowski „dusza” Biegu Piastów (Pi-
astowie – pierwotnie polscy kniaziowie, póź-
niej pierwsza dynastia królewska) – i dodał: 
„Nasze trasy są lepsze, twardsze. Ponad 60 km 
tras utrzymujemy ratrakami z czego ponad 20 
km codziennie. Często u nas trenuje Wasz bie-
gacz Bauer i jesteśmy wdzięczni Czechom, że 
sporo nas nauczyli po otwarciu granic. Gdy u 
nas ludzie na nartach chodzili, Bauer biegał… 
Dziś już mamy trasy oddzielone do biegania i 
chodzenia. Tymczasem w tygodniu jest w Ja-
kuszycach każdego tygodnia około 500 osób, 
a podczas weekendów nawet około dwóch 
tysięcy. Parkowanie samochodów bardzo dłu-
gi czas było bezpłatne, w tym roku wynosiło 
tylko 10 zł cały dzień, w przyszłym roku będ-
zie trochę droższe. W tutejszym hotelu jest 
tylko 150 miejsc, ale powoli rozbudowuje się. 
Problemem nie jest cena za nocleg, ta jest po 
obu stronach granicy podobna, ale rezerwac-
ja noclegu. Przygotowujemy ratraki z system 
GPS i systemem informacyjnym on-line do-
stępnym w internecie, tak aby zainteresowani 
na bieżąco wiedzieli, które trasy są właśnie pr-
zygotowywane”.

Jiří Daniel

JAKUŠICE / JAKUSZYCE KOUTEK POLSKÝCH DOBRůTEK 
KĄCIK POLSKICH PRZYSMAKÓW

Boleščinská paštika z Penzionu 
„Katarzynka” (Kateřinka)

Penzion „Katarzynka” v Boleś-
cině poblíž Świdnice by vůbec 
neexistoval, kdyby nebyly 

evropské fondy. Takže díky tomu se staré 
stáje proměnily v komfortní a pěkné po-
koje pro hosty,  s okouzlující halou, kde se 
dnes konají slavnostní příležitostné akce. 
„Katarzyna” má své vlastní lokální recepty, 
jež navazují na staropolskou kuchyň. A zde 
je jeden z nich – boleščinská paštika.

Potřebné ingredience:
kuře 
250 g vepřové plece
100 g tučné slaniny 
250 g  kuřecích jater 
1 lžíce sádla
2 velké cibule, 
mrkev, petržel, celer
1 obyčejná houska
malá lžička bramborového škrobu 
3 vajíčka
bobkový list
koňak
muškátový oříšek
směs koření - pepř, nové koření, majorán-
ka.

Způsob přípravy:
Maso (bez jater) nakrájíme na velké kous-
ky a spolu se zeleninou dáme do předehřá-
té pánve. Přidáme sklenici vody, 3 bobkové 
listy, velkou lžíci majoránky, směs koření a 
sádlo. Podusíme na mírném ohni asi 50 mi-
nut. Poté vyndáme maso a zchladíme. Ját-

ra s cibulí podusíme dalších 15 minut. Po 
dušení vyndáme játra a k cibuli přidáme 
housku a dusíme dál, dokud maso nezměk-
ne. Vychlazené maso a zeleninu spolu s já-
try a houskou pořádně umeleme ve strojku 
na maso. Hotovou směs dokořeníme koře-
ním, které si umeleme v mlýnku (přidáme 
po jedné lžičce muškátového oříšku, pep-
ře, nového koření a majoránky). Přidáme 3 
žloutky, bramborový škrob, koňak a všech-

no smícháme. Ušleháme bílky, dolijeme do 
směsi a znovu jemně promícháme. Hotovou 
směs vložíme do formy a upečeme v přede-
hřáté troubě do 150-180 stupňů, zhruba asi 
35 minut. Po upečení vyndáme paštiku z 
formy a čekáme až vychladne. Nejlépe po-
dáváme s brusinkami. 

Pasztet boleściński z Pensjonatu 
„Katarzynka”
Nie byłoby Pensjonatu „Ka-
tarzynka” w Boleścinie pod 
Świdnicą, gdyby nie fundusze 

unijne. To dzięki nim stare stajnie zamieniły 
się w komfortowe i piękne pokoje gościnne 
oraz urokliwą salę, gdzie dziś odbywają się 
imprezy okolicznościowe. „Katarzyna” ma 
wypracowane własne, lokale specjały, nawią-
zujące do kuchni staropolskiej. Oto jeden z 
nich – pasztet boleściński.
Potrzebne produkty:
kurczak 
250 g łopatki wieprzowej
100 g tłustego boczku
250 g wątróbki drobiowej
1 łyżka smalcu
2 duże cebule, 
marchew, pietruszka, seler
1 zwykła bułka
łyżeczka mąki ziemniaczanej
3 jajka
liść laurowy
koniak
gałka muszkatołowa
pieprz, ziele angielskie, jarzynka,  majeranek.

Sposób przygotowania:
Mięso (bez wątróbki) kroimy w duże kawałki 
i wraz z warzywami wkładamy do podgrza-
nego rondla. Dodajemy szklankę wody, 3 liś-
cie laurowe, dużą łyżkę majeranku, jarzynki 
i smalcu. Dusimy na wolnym ogniu około 50 
minut. Następnie wyjmujemy mięso i stud-
zimy. Wątróbkę z cebulą dusimy przez ko-
lejnych 15 minut. Po uduszeniu wyjmujemy 
wątróbkę, a do cebuli dodajemy bułkę i du-
simy aż zmięknie. Ostudzone mięso i warzy-
wa łącznie z wątróbką oraz bułkę dokładnie 
przepuszczamy przez maszynkę do mięsa. 
Gotową masę przyprawiamy zmielonymi w 
młynku przyprawami (po jednej łyżeczce gał-
ki muszkatołowej, pieprzu, ziela angielskiego 
i majeranku). Dodajemy 3 żółtka, mąkę ziem-
niaczaną, koniak i wszystko mieszamy. Ubi-
jamy białka, wlewamy do masy i ponownie 
delikatnie mieszamy. Gotową masę wkłada-
my do formy i pieczemy w piekarniku roz-
grzanym do 150-180 stopni około 35 minut. 
Po upieczeniu wyjmujemy pasztet z formy i 
czekamy aż wystygnie. Podajemy najlepiej z 
żurawiną.                                                             (ao)Julian Gozdowski
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Spolupráce:
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Prosinec 2011

Oddělení propagace obchodu 
a investic Velvyslanectví Polské 
republiky v  Praze spolu s Klu-

bem polského kapitálu v České republice ve 
spolupráci se  společností HOKA Financial 
Group, spol. s.r.o. velmi přehledně a sro-
zumitelně zpracovalo základní informace, 

týkající se podnikání v PR. Výsledkem této 
činnosti je publikace PODNIKÁNÍ V POL-
SKU.

V  roce 2004 došlo zákonem O SVOBODĚ 
PODNIKÁNÍ (Sb. PR  z r. 2004, č 177) k řadě 
zjednodušení v  principech jednání státu 
s podnikateli, zákon přinesl lepší právní pro-
středí pro podnikatele a umožnil jejich účin-
nější ochranu. 

První kapitola publikace PODNIKÁNÍ V POL-
SKU na základě rozboru výše uvedeného záko-
na objasňuje kdo a za jakých podmínek může 
podnikat v  Polské republice, jaké podmínky 
podnikání se týkají osob z členských států EU, 
co je třeba k  zahájení podnikání, vysvětluje 
pojem koncese a vázaná hospodářská činnost, 
upozorňuje na systém kontroly podnikání 
v PR. Dále se dozvídáme, za jakých podmínek 
může zahraniční podnikatel vytvářet pobočky 
nebo zastoupení se sídlem na území PR. 
 Ve druhé kapitole uvádí autor publikace na 

Radomír Graj 

základě zákoníku obchodních společností (Sb. 
PR 2000, č. 94) charakteristiku osobní a kapi-
tálové společnosti, porovnává podmínky pro 
jednotlivé typy společností, např. porovnání 
společnosti s  ručením omezeným a akciové 
společnosti. 

Další kapitola informuje o daňovém systému 
v  Polské republice. Zde je možno získat zá-
kladní informace z oblasti polského daňového 
systému, druhy daní, způsob výpočtu daní, 
termín podání daňového přiznání, osvobození 
od daně, či problematiku DPH. 

Poslední kapitola řeší pracovní právo – pra-
covní vztah, povinnosti zaměstnavatele, druhy 
pracovních smluv, ukončení pracovního po-
měru, ochranu před výpovědí, pracovní dobu, 
dovolenou, mzdy. Dále vysvětluje rozdíly mezi 
pracovní smlouvou, dohodou o provedení 
práce atd. 

Wydział promocji handlu i in-
westycji Ambasady Rzeczpo-
spolitej Polskiej w Pradze wraz 

z Klubem polskiego kapitału w Czeskiej 
Republice oraz we współpracy ze stowarzy-
szeniem HOKA Financial Group spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, przygoto-

wali bardzo przejrzysty i zrozumiały zasób 
podstawowych informacji dotyczący pro-
wadzenia biznesu w Polsce. Wynikiem tego 
działania jest publikacja „Prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w Polsce”.

W 2004 roku doszło w ustawie o swobodzie 
prowadzenia działalności (Sb. PR z r. 2004, nr 
177) do wielu uproszczeń w zasadach postę-
powania państwa z przedsiębiorcami, ustawa 
poprawiła środowisko prawne dla przedsię-
biorców oraz wpłynęła na ich skuteczniejszą 
ochronę.

Pierwszy rozdział publikacji „Prowadzenie 
działalności gospodarczej w Polsce” na pod-
stawie analizy wyżej wymienionej ustawy wy-
jaśnia kto i na jakich zasadach może prowadzić 
działalność gospodarczą Polsce, jakie warunki 
musi spełnić przedsiębiorca z innego pań-
stwa Unii Europejskiej, co jest potrzebne do 
rozpoczęcia działalności, potrzebne koncesje, 
powiązania działalności gospodarczej, zwraca 

uwagę na system kontroli przedsiębiorców w 
Polsce. Następnie dowiadujemy się, na jakich 
warunkach może zagraniczny przedsiębiorca 
powołać oddział albo przedstawicielstwo z 
siedzibą na terenie Polski.
W drugim rozdziale, autor publikacji, na pod-
stawie ustawy o spółkach prawa handlowego 
charakteryzuje spółki osobowe i kapitałowe, 
porównuje warunki dla poszczególnych typów 
spółek, jak na przykład porównanie spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką 
akcyjną.

Kolejne rozdziały  informują o systemie po-
datkowym z Polsce. Uzyskamy również pod-
stawowe informacje z obszaru polskiego 
systemu podatkowego, rodzajów podatków, 
sposoby naliczania podatku, terminów płat-
ności zobowiązania podatkowego, zwolnień 
podatkowych, ogólną problematykę dotyczącą 
podatku VAT.

Ostatni rozdział dotyczy prawa pracy – sto-
sunki pracy, obowiązki pracodawcy, rodzaje 
umów o pracę, wygaśnięcie stosunku pracy, 
ochrona przez wypowiedzeniem stosunku 
pracy, czas pracy, urlopy, płace. Następnie 
przedstawione są różnice pomiędzy umową o 
pracę a umową cywilno-prawną, itp.

Ing. Věra Horníčková
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Mistrz olimpijski Jaroslav Kulhavý
Olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý

Biker Jaroslav Kulhavý 
(27) zdobył złoto na Olim-
piadzie. Jest jedynym mi-
strzem olimpijskim XXX 

Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie 
z przygranicza czesko-polskiego. Przypo-
mnijmy 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. „Zro-
biłem maksimum w przygotowaniu się do 
igrzysk”, mówił do znajomych. I do końca 
trzymał się planów. Zwyciężył!

Większość z nas oglądał w telewizji, jak 
Kulhavý pod koniec wyprzedził Szwajcara 
Nino Schurtera. To był wspaniały wyścig, 
kto nad kim zwycięży podczas Mistrzostw 
Świata ostatnich dwóch lat. Dzięki doskona-
łemu manewrowaniu tuż przed metą zade-
cydował o zwycięstwu czeski reprezentant.

W domu w Ústí nad Orlicí przywitali go 
odpowiednio po królewsku, co jest widocz-
ne ze zdjęć, które do nas przysłał Petr Wa-
genknecht. 

Nasza redakcja zadała Jarosławowi Kulha-
vemu dwa zapytania:

Gdzie się Pan przygotowywał na olimpiadę?
„Mam taki pięćdziesięciu kilometrowy 

długi okręg wokół Ústí nad Orlicí, jednak 

jeżdżę wszędzie tutaj dookoła, szczególnie 
w kierunku na Góry Orlickie.“

Zajmujemy się środowiskiem biznesowym. 
Jaki jest Pana stosunek do biznesu?

„Bardzo dobry, ojciec prowadzi firmę 
transportową, matka jest fryzjerką. A ja 
osobiście prowadzę swoją działalność w re-
klamie i marketingu.“

Biker Jaroslav Kulhavý (27) 
vybojoval olympijské zlato. 
Je jediným olympijským ví-
tězem na XXX. LOH V Lon-

dýně z česko-polského pomezí. Připomeň-
me 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. Plá-
nu se držel do puntíku. Vyhrál!

Většina z nás v televizi sledovala, jak se 
Kulhavý v závěru dostal přes Švýcara Nino 
Schurtera. Byl to nádherný souboj kdo  
z koho vítězů Světového poháru posledních 
dvou let. Skvělým manévrem 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 Kulhavé-
mu dvě otázky:

Kde jste se na olympiádu připravoval?
„Mám takový padesátikilometrový 

okruh okolo Ústí nad Orlicí, ale jezdím 
tady všude kolem, hlavně směrem k Orlic-
kým horám.“

Zabýváme se podnikatelským prostředím. 
Jaký je váš vztah k podnikání?

„Velmi dobrý, táta má autodopravu,  
matka kadeřnictví. A já sám podnikám 
jako OSVČ v reklamě a marketingu.“

Jiří Daniel


