
 

 

 

 

 

Partnerství v oblasti stavebnictví a architektury CZ.1.07/2.4.00/17.0064 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Ostrava, úterý 29. dubna 2014 

 
Dřevařský kongres v Ostravě 

 
Na stavbách už realizovalo svou praxi více než 100 studentů 

 
Těsnější spolupráce mezi univerzitami a privátní sférou zkvalitní vzdělávání 
studentů a zajistí také další rozvoj vysokých škol i soukromých firem. Právě 
touto cestou se vydaly společnosti zastoupené v Moravskoslezském 
dřevařském klastru, které spolupracují s VŠB-TU Ostrava – Fakultou stavební 
a Mendelovou univerzitou v Brně – Lesnickou a dřevařskou fakultou. 
 
 
Na stavbách už realizovalo svou praxi více než 100 studentů. 
 
Studenti realizují praxe na stavbách ve firmách, jako jsou například CIDEM Hranice, 
RD Rýmařov, CB, Dřevěné konstrukce Šopík či Špinar Software.  
 
 
Soutěž pro studenty 
 
Nejnovější aktivitou projektu je soutěž „Komplexní využití desek CETRIS“, v níž měli 
studenti obou fakult možnost navrhovat komplexní využití desek CETRIS ve 
stavbách pro bydlení a stavbách občanské vybavenosti, a to z desek různých 
rozměrů a tlouštěk. Do soutěže, iniciované samotným výrobcem desek CETRIS, se 
zapojili studenti obou fakult a celkem bylo vytvořeno 27 studií. Nejlepší studenti 
budou oficiálně oceněni na Dřevařském kongresu dne 30. 4. 2014 věcnými dary 
i finanční prémií. 
 
„Spolupráce privátní a akademické sféry je dnes nutností. Jsme potěšeni zájmem 
studentů o soutěž, kterou naše firma vyhlásila. Věříme, že ti nejlepší z nich, se 
v budoucnu mohou stát našimi zaměstnanci“, uvedl za společnost CIDEM Hranice 
obchodní manažer Divize CETRIS pan Martin Glos.    
 
Dlouhodobým těžištěm projektu podpořeného z fondů EU je vytvoření sítě odborných 
praxí studentů přímo na stavbách u firem, kde si sami mohli vyzkoušet přípravu 
stavby a její realizaci včetně projektování nebo získání stavebního povolení. Praxi na 
stavbách už realizovalo více než 100 studentů a další studenti praxi plánují 
v nejbližším období. 
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Zástupci klastru a obou fakult v rámci evropského projektu vytvořili také například 
kanceláře projektové podpory a organizovali interaktivních semináře a workshopy pro 
studenty i akademické pracovníky. 
 
 
Elektronický časopis STAVEBNÍ PARTNER 
 
Oblíbenou komunikační platformou zástupců stavebních firem a studentů je 
elektronický časopis STAVEBNÍ PARTNER, na jehož vydávání se podílí pracovníci 
ostravské a brněnské fakulty i zaměstnanci firem. Vychází čtvrtletně na webu 
http://partnerstvi-stavebnictvi.msdk.cz. 
 
Hlavním cílem klastru, jehož členové jsou firmy podnikající v dřevozpracujícím 
průmyslu i představitelé vysokého školství, je zlepšování podmínek pro podnikání 
v dřevozpracujícím průmyslu a posilování vazeb mezi výzkumem, vysokými školami 
a podnikatelskou sférou. 
 
Projekt Moravskoslezského dřevařského klastru: Partnerství v oblasti stavebnictví 
a architektury č. CZ.1.07/2.4.00/17.0064. 
 
 
Mediální zastoupení:  
---------------------------------------- 
Milan Wagner  
Mobil:   +420 602 721 437    
E-mail:  milan.wagner@newsocrat.cz  
 
 
 
 


