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29. 8. 2022 

Propojení špičkových vědců, studentů, firem i zástupců veřejné správy. Právě to je recept 

na úspěšnou hospodářskou, energetickou a ekologickou transformaci Moravskoslezského 

kraje, případně i dalších regionů. Ve strategické vizi SMARAGD (SMARt And Green District) 

a jejím klíčovém projektu REFRESH jej předkládají VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-

TUO) a Moravskoslezské inovační centrum (MSIC), kteří se ucházejí o podporu 

z Operačního programu Spravedlivá transformace ve výši 3,1 miliardy korun. I díky tomu se 

Moravskoslezský kraj lépe vypořádá s přechodem od fosilních paliv na „zelenou“ 

energetiku a zařadí se mezi nejrychleji rostoucí regiony v České republice. 

 

„Naší ambicí je přinést do regionu novou energii, nové příležitosti, odborníky, studenty, firmy 

a technologie, které reagují na současné globální výzvy a zajistí udržitelnost hospodářského 

rozvoje. SMARAGD je postaven na rozvoji takzvaných živých laboratoří. Ty propojují všechny 

zmíněné segmenty, napomáhají vzniku mnoha synergií a podporují rozvoj spolupráce napříč 

aplikační a akademickou sférou,“ vysvětlil prorektor VŠB-TUO pro strategii a spolupráci Igor 

Ivan.  

 

Energetika, nové materiály, automatizace i společenské dopady 

Projekt REFRESH,  součást vize SMARAGD, počítá se vznikem čtyř vzájemně provázaných 

živých laboratoří, které jsou základnou pro mnohostrannou spolupráci. Budou reagovat na 

nejvýznamnější společenské problémy a řešit je v souladu s evropskými, národními i 

regionálními strategiemi rozvoje. „Jednoduše řečeno, vše se bude točit kolem moderní 

energetiky, nových materiálů, robotizace a automatizace, ale také kolem společenských 

dopadů, které tato transformace může přinést. Lákáme špičkové zahraniční i tuzemské 

odborníky, a posilujeme tak kvalitu města a regionu. Zapojením nejlepších vědců, 

vybudováním unikátní infrastruktury a důrazem na mezinárodní spolupráci se VŠB-TUO stane 



 

 

centrem špičkového výzkumu. Velký důraz hodláme klást i na přenos výsledků výzkumu do 

praxe. Díky studijním programům, které reagují na aktuální výzvy, získáme absolventy, již 

budou uplatnitelní v technologických firmách, nebo si technologické firmy budou přímo 

zakládat,“ doplnil Ivan.  

 

Podle něj však vize SMARAGD nezačíná od nuly. VŠB-TUO má jako jediná česká univerzita 

společné pracoviště s prestižní německou výzkumnou institucí Fraunhofer-Gesellschaft, je 

hlavním řešitelem Národního centra kompetence pro energetiku a její součástí je IT4I 

národní superpočítačové centrum. Univerzita již přilákala několik vědců světového formátu, 

spolupracuje s téměř 500 firmami ročně a usiluje o nejvýznamnější mezinárodní i národní 

projekty. Toto vše vize SMARAGD a projekt REFRESH dále zintenzivní.  

 

Akademici se ještě více propojí s firmami 

Hlavní úlohou MSIC v rámci plnění vize SMARAGD bude aktivní vytváření fungujících „mostů“ 

mezi technologickými firmami a univerzitou. K tomu provozuje T-Park, kde se soustředí firmy 

s potřebami dlouhodobé spolupráce ve vědě a výzkumu, a postupně rozvíjí sdílené 

laboratoře. „Největší přínosy SMARAGD vidíme v tom, že máme dlouhodobou společnou vizi s 

klíčovým subjektem inovačního ekosystému. Zakladatelé technologických firem a jejich 

stěžejní zaměstnanci jsou nejčastěji absolventy technické univerzity. To je pravidlo inovačních 

ekosystémů ve všech regionech. Současně nám společná práce na této vizi umožnila si 

vzájemně mnohem lépe porozumět. Otevřeli jsme řadu nových společných příležitostí, na 

některých se již pracuje,“ uvedl předseda představenstva MSIC Pavel Csank. Součástí vize 

SMARAGD je i projekt T-PARK UPGRADE. Spočívá ve výstavbě šesti nových objektů, které 

budou součástí stávajícího technologického parku provozovaného MSIC. Propojením 

univerzitního kampusu a areálu technologického parku vznikne ucelená městská zóna, v níž 

se budou nové technologie testovat v reálných provozech.  

 

Zapojí se všichni klíčoví hráči 

Vize SMARAGD je otevřená platforma, která počítá se zapojením všech důležitých hráčů 

v Moravskoslezském kraji. K partnerům patří také Ostravská univerzita a účast přislíbila řada 

firem. Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje vybrala mezi tzv. strategické 

projekty celkem 13 zástupců. VŠB-TUO je přímo zapojena ve čtyřech projektech, z nichž je 

nejvýznamnější právě REFRESH.  



 

 

„Moravskoslezský kraj má ambici stát se evropským centrem zelené energetiky, IT a 

materiálových technologií. Pro úspěšné dokončení transformace regionu potřebujeme 

vybudovat mezinárodně konkurenceschopný inovační ekosystém. Vize SMARAGD bude 

jedním z nástrojů, které takový inovační ekosystém pomohou vytvořit. Posílí tak rozvoj 

regionu a zajistí jeho dlouhodobou prosperitu. To zcela jistě zpomalí nebo dokonce zastaví 

odliv mladých talentů, sníží nezaměstnanost a posílí image našeho kraje jako smart regionu,“ 

uzavřel hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. 

 

Kontaktní osoby: 

Prof. Igor Ivan, prorektor VŠB-TUO pro strategii a spolupráci 

igor.ivan@vsb.cz, M: 604 427 575 

Martina Šaradínová, PR specialista pro vědu a výzkum 

martina.saradinova@vsb.cz; M: 705 698 288 

 

 

Kontakt pro média: 

Ing. Petra Halíková 

vedoucí útvaru Vztahy s veřejností, tisková mluvčí 

Tel: 739 529 442, e-mail: petra.halikova@vsb.cz 

 

 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, 

přírodovědné a umělecké obory v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. 

Realizuje se na mnoha výzkumných projektech a spolupracuje s řadou domácích i 

zahraničních univerzit a soukromým sektorem. Její součástí je také IT4Innovation národní 

superpočítačové centrum. Více na www.vsb.cz.   
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