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Fakulta bezpečnostního inženýrství, nedílná součást VŠB-TU Ostrava
se rozvíjí jako excelentní pedagogické a vědecko-výzkumné pracoviště
bezpečnostního inženýrství. Prioritou fakulty je bezpečnostní a na něm
založený vzdělávací proces ve všech formách vzdělávání.

17 10 1 100
let fakulty studijních oborů studentů

VIZE

www.fbi.vsb.cz



VĚDA A VÝZKUM

POŽÁRNÍ OCHRANA
BEZPEČNOST PRŮMYSLU
BEZPEČNOST PRÁCE A PROCESŮ
TECHNICKÁ BEZPEČNOST  OSOB A MAJETKU
OCHRANA OBYVATELSTVA

358 25 % 1 1 1
vyřešených projektů mezinárodních studentských projektů

www.fbi.vsb.cz



ANALÝZY

MĚŘENÍ V LABORATOŘI

ZNALECKÉ POSUDKY

ŠKOLENÍ

www.fbi.vsb.cz

SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLEM
Fakulta bezpečnostního inženýrství rozvíjí spolupráci s průmyslovými podniky a orgány státní správy 
formou doplňkové činnosti. Orientuje se především na aplikační výsledky. Jedná se o:



Partneři z průmyslu

• Siemens, s.r.o.
• ŠKODA AUTO a.s.
• ABRA Software a.s.
• DEL a.s
• FESTO, s.r.o.
• KUKA Roboter CEE GmbH
• SAP ČR, spol. s r.o.
• SIDAT, spol. s r.o.
• a další

Univerzitní partneři

• ČVUT (Prague)
• VUT (Brno)
• VŠB – TUO (Ostrava)

TESTBED
Brno

TESTBED
Prague TESTBED

Ostrava

NCP4.0

Partneři z aplikační sféry

Založeno v r. 2017

Aktivity VŠB – TU Ostrava v oblasti Průmysl 4.0



Testbed VŠB-TUO

Home Care

Smart Factory

Automotive

Testbed digitalizované 
výroby a demonstrace 
principů Průmysl 4.0.

Hřiště otevřených možností - jako 
komplexní platforma pro širokou 
škálu odborných oblastí.
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Testbed CPIT TL3Testbed CPIT TL3



Testbed VŠB-TUO – Smart Factory
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Testbed VŠB-TUO – Smart Factory
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Specifické cvičení pro studenty oboru BPP

• ISO 13482:2014 Robots and robotic devices - Safety requirements for 
• personal care robots
• ISO 15066:2016 Robots and robotic devices -- Collaborative robots



Nové pracoviště XVR simulátoru na FBI

Výukové pracoviště virtuální reality pro studenty FBI

• modelový výukový scénář na téma dopravní nehody v osobní přepravě na základě
podmínek bojového a cvičebního řádu jednotek požární ochrany.

• modelový výukový scénář na téma smrtelný pracovní úraz v průmyslovém
objektu na základě požadavků platných právních předpisů ČR (kolaborace složek –
policie ČR, záchranné služby, OIP, zástupců firmy).

• modelový výukový scénář na téma povodeň – pokyny v rámci krizového
managementu,

• apod.



Nová rizika vyplývají z konceptu Průmysl 4.0

• Rizika 5G

• Kolaborativní roboty

• Virtuální a rozšířená realita

• Nanotechnologie

• 3D tisk

• Drony

• apod.



Nová rizika vyplývají z konceptu Průmysl 4.0

Rizika 5G
• I když síť 5G poskytne mnohem rychlejší připojení než 4G, část

zdravotnických odborníků (US EPA, WHO,…), se domnívá, že
rizika, která mohou být způsobena aktualizovanou službou,
nejsou známa.

• Před zavedením této technologie je nezbytné důkladné
a nezávislé testování technologie 5G. Současné bezpečnostní
limity jsou nedostatečné. Kromě skutečné hrozby, že je záření
karcinogenní, existuje mnoho zdravotních potíží, u nichž existuje
podezření, že jsou způsobeny expozicí zářením emitovaného
vysílači 5G.

• Zdraví je důležitější než rychlejší internet!!!



Nová rizika vyplývají z konceptu Průmysl 4.0

Virtuální a rozšířená realita – ambivalence
• potencionální hrozbu v příchodu masového využívání komerčních

HMD brýlí s operačním systémem. Brýle budou otevřené
nejrůznějším aplikacím třetích stran.
• Překrývání výhledu
• Ztráta periferního vidění
• Problém s rozpoznáním
• Kontrola nad obsahem



Nová rizika vyplývají z konceptu Průmysl 4.0

Nanotechnologie - ambivalence
• nebezpečí pro zdraví (toxicita),
• nebezpečí pro životní prostředí (ekotoxicita),
• fyzikálně-chemické nebezpečí, tj. způsobení požárů, exploze,

neřízené a nežádoucí reakce,
• v budoucnosti nelze vyloučit i neetické využití nanotechnologí a

nanočástic třetí osobou (kriminální či teroristický čin, válečný
konflikt).
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SKŘEHOT, Petr a Marcela RUPOVÁ.
Nanobezpečnost. Praha: Výzkumný ústav
bezpečnosti práce, 2011. ISBN 78-80-86973-89-0.



Přehled nejvýznamnějších projektů
Mezinárodní projekty

Projekt: Společný evropský přístup k regulatornímu testování
vyráběných nanomateriálů (NANOREG)

Projekt: Krizové řízení v příhraničních oblastech

Projekt: Building Competence in Risk Management of Future
HSE Professionals (RiskMan)



Přehled nejvýznamnějších projektů 
Národní projekty

Projekt: Potenciální dopady Průmyslu 4.0 na pracovní pozice
Operátorů 3.0 a terciální vzdělávání s ohledem na
bezpečnostní inženýrství

Projekt: Aplikace pro pokročilé materiály

Projekt: Nová generace řídicího systému pro distribuci
pohonných hmot



Přehled projektů řešených od r. 2015
Národní projekty

Projekt: Bezpečnost tlakových láhví v pracovních 
podmínkách a možnosti zneškodnění tlakové 
láhve průstřelem

Projekt: Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s 
využitím webové platformy OiRA pro účely 
malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR



Projekt TAČR ETA

Potenciální dopady Průmyslu 4.0 na pracovní pozice Operátorů 3.0 a
terciální vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství

Délka řešení: 2018-2021
Rozpočet: 4 592 000 Kč

MULTIDISCIPLINÁRNÍ spolupráce mezi:
• FBI (Katedra bezpečnosti práce a procesů) VŠB – TU Ostrava
• FS (Katedra robotiky) VŠB – TU Ostrava,
• VÚBP,
• státní správou (SÚIP, OIP,..)
• a průmyslovými podniky - zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti BOZP.

Cíl: zmapování dopadů koncepce Průmysl 4.0 do oblasti BOZP, identifikace potřeb
zaměstnavatelů (státní správy) a zohlednění výsledků projektu ve studijních
osnovách oboru Bezpečnost práce a procesů a Bezpečnostní inženýrství FBI, VŠB -
TU Ostrava.





Mezinárodní letní škola



Konference BOZP, Sepetná 22.–23.4.2020



Konference „Loss Prevention 2022“



AKCE PRO STUDENTY

www.fbi.vsb.cz

PRAXE EXKURZE WORKSHOPY



UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Po absolvování získají zajímavé 
zaměstnání v oblasti BOZP

ve státní správě

oblastní inspektoráty práce

hygienické stanice

v soukromém sektoru

jako bezpečnostní technik



Děkuji za pozornost


