
O
bčanské sdružení Moravskoslezský dřevař-
ský klastr  (MSDK) odstartuje  počátkem roku 
2011 realizaci projektu  „Vytvoření odborného 
školicího střediska Moravskoslezského dřevař-

ského klastru“. Projekt  je spolufi nancován z Operačního 
programu podnikání a inovace, program Školicí střediska. 
Cílem projektu je vybudování  odborného školícího středis-
ka v areálu Fakulty stavební (FAST), VŠB-TU Ostrava, urče-
ného pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů členů MSDK. 
Samotné středisko bude sloužit jako unikátní výuková a názorná pomůcka nízkoenergetic-
ké pasivní dřevostavby, kde budou prostřednictvím odborných seminářů, kurzů a konferencí 
prezentovány technologie v pasivním standartu a materiály šetrné vůči životnímu prostředí. 

Odborné semináře pro zaměstnance fi rem působících ve stavebním a dřevozpracujícím prů-
myslu budou probíhat pod záštitou FAST, která se bude podílet na procesu výstavby školicího 
střediska. Dále budou realizaci odborného rozvoje zajišťovat externí lektoři a zkušení lektoři 
z řad členů klastru (např. z Mendelovy univerzity v Brně). Na jeho výstavbu budou použity 
nejnovější technologie a pro účely výuky zde zůstanou z části otevřené vnitřní konstrukce. 
K vnitřnímu vybavení školicího střediska budou patřit školicí pomůcky a technické a laborator-
ní vybavení pro praktické ukázky měření z oblasti technického zařízení budov, tepelné tech-
niky a energetiky staveb, akustiky stavebních konstrukcí, zpracování dřeva apod. Realizací 
projektu chce klastr docílit zlepšení kvality zázemí pro vzdělávání, organizaci a komplexní 
rozvoj lidských zdrojů v dřevozpracujícím sektoru.  

Text: Ing. Kateřina Vašková, věcný manažer

H
lavním cílem projektu „Partnerství v oblasti stavebnictví a architektury“, jehož 
hlavním realizátorem je Moravskoslezský dřevařský klastr (MSDK) je podpora 
spolupráce a vytvoření silného partnerství v oblasti stavebnictví a architektury 
mezi vysokými školami (VŠB-TUO-Fakulta stavební, Mendelova univerzita v Brně 

– Lesnická a dřevařská fakulta) a Moravskoslezským dřevařským klastrem. Účelem partner-
ství bude výměna informací, poznatků a prohlubování spolupráce v oblasti stavebnictví a ar-
chitektury prostřednictvím kulatých stolů, interaktivních seminářů – panelových diskuzí, work-
shopů a konferencí. Těžištěm projektu bude vytvoření dobře fungující sítě odborných praxí, 
které budou realizovány přímo na stavbách.  Studenti a akademičtí pracovníci budou úzce 
spolupracovat s fi rmami na procesu výstavby objektů a získají poznatky přímo z praxe. Budou 
si tak moci sami prakticky vyzkoušet projektování stavby, získání stavebního povolení, přípra-

vu stavby a její realizaci, zajištění technického zařízení budov a architektury interiéru apod. 
Odborných praxí se budou účastnit skupiny složené z odborných asistentů, studentů doktor-
ského a magisterského studia 4. a 5. ročníků vždy pod dohledem zkušených pracovníků fi rem 
(členů MSDK) zapojených do partnerství. Prostřednictvím praxí tak dojde k přenosu poznatků 
z praxe do výuky. Transfer informací z výzkumu v oblasti stavebnictví do praxe bude realizován 
prostřednictvím kulatých stolů – neformálních diskuzí, vytvořeného odborného e-časopisu, 
seminářů, workshopů a konferencí s mezinárodní účastí. Celkovým výstupem projektu bude 
navázání dlouhodobé spolupráce mezi VŠ institucemi a fi rmami sdruženými v MSDK v oblasti 
stavebnictví a architektury prostřednictvím realizování jednotlivých projektových aktivit.
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