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Časopis najdete v elektronické podobě na 
portálu http://tajemstvi-vedy.cz/casopis
Projekt »Poznej tajemství vědy« 
s registračním číslem CZ.1.07/2.3.00/45.0019 
je spolufinancován z Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním 
rozpočtem ČR.

Vážení čtenáři, kolegové z  řeši-
telských týmů, studenti a žáci 
středních a  základních škol, 

všichni příznivci přírodovědných 
a  technických oborů, právě jste si 
otevřeli první číslo nového časopisu 

»Poznej tajemství vědy«. Tento časopis je vydáván v rámci aktivit 
stejnojmenného projektu a slouží k popularizaci přírodních, re-
gionálních věd a předávání výsledků vědy a nových technologií 
do praxe. Obsahem tohoto odborného periodika budou výsled-
ky výzkumu a vývoje vědecko-výzkumných institucí, rozhovory 
s experty, prezentace zajímavých projektů a informace o probíha-
jících činnostech našeho nového projektu.

Co lze na projektu Poznej tajemství vědy z  pozice partnerů 
považovat za klíčové? Osobně z obrovského množství pobídek 
a podnětů, které projekt Poznej tajemství vědy nabízí, vybírám 
k zamyšlení tři odborné sekvence.

Jsem osobně přesvědčen, že špičkové středoškolské a  potažmo 
základní vzdělávání v  souvislosti s  pokrokem lidského pozná-
ní naráží na samotnou hranici možností a efektivity teoretické 
výuky. Nelze do nekonečna rozšiřovat rozsah školních vzděláva-
cích programů tak, aby plně pokryly nejnovější poznatky příro-
dovědných oborů, technických, ekonomických, sociálních a celé 
řady dalších disciplín. Jediným metodologickým východiskem 
z této informační krize z přebytku, je hledání zcela nových forem 
a postupů ve výuce. Škola, ať střední či základní, se musí přímo 
včlenit do systému výzkumu, což může nabídnout tolik důležitý 
motivační popud pro budoucí mladé odborníky. V této souvislos-
ti vnímám vytvoření Centra regionálních věd a technologií (dále 
jen CRVT), které bude dále sloužit jako komunikační platforma 
mezi vědecko-výzkumnými institucemi v  Moravskoslezském 
kraji a  regionálním školstvím, jako klíčový komponent celého 
projektu. Bude tím vytvářen základ pro budoucí klastr výzkum-
ných institucí, spolupracujících široce a efektivně nejen se škola-
mi a ostatními výzkumnými organizacemi, ale vznikne tak insti-
tuce, která bude schopna prosadit zájmy regionálního významu 
v kontextu Evropské unie.

Druhou prioritou projektu z mého pohledu je – jak pracovně 
tento stav zatím pojmenovávám – nová, nyní již technologická 
interaktivita. Projekt »Poznej tajemství vědy« umožní velkým 
skupinám žáků a studentů v praxi poznat zákulisí vědecké prá-
ce. Věřím, že to je cesta budoucího moderního vzdělávání. Vel-
ké množství teoretických poznatků bude doplněno příležitostí 
v modelových situacích vyzkoušet svět aplikované vědy v praxi. 

Věřím, že již brzy bude také v podmínkách českých škol inter-
aktivita, která je nyní spojována s hrou se symboly, čísly a pís-
meny, nahrazena technologickou interaktivitou, kdy budeme 
moci studentům a žákům nabídnout modely a systémy celých 
průmyslových komplexů, či například ukázat reálný technolo-
gický mechanizmus výroby nanočástic.

Třetím aspektem je konkurenceschopnost a mobilita našich stu-
dentů a žáků v globálním měřítku. Projekt nabízí, zcela v duchu 
moderních trendů současnosti, propojení několika dosud často 
izolovaně existujících a působících vědeckých, vysokoškolských, 
středoškolských a základních vzdělávacích institucí. Pokud jste 
v  posledních dnech sledovali zpravodajství, snad jste zaregis-
trovali informaci o  tom, s  jakou pompézností v  USA proběhl 
Festival vědy a techniky, který je již tradičně věnován žákovské 
a  středoškolské mládeži. Hledání talentů není jen záležitostí 
sportu a umění, ale stále častěji slyšíme ze zemí, jako je Japon-
sko, Německo, Čína, že vědecký talent je nutno hledat a rozvíjet 
již ve věkové kategorii žáků základního vzdělávání. Je povzbudi-
vé, že se podařilo připravit projekt – Poznej tajemství vědy, kte-
rý netradiční formy vzdělávacích aktivit nabídne našim žákům 
a studentům. Také v našem prostředí je třeba hledat příležitosti 
pro talentované žáky a studenty pomocí moderních a kreativních 
metod. Když jsme na Matičním gymnáziu před dvěma lety za-
čínali s experimentem výuky čínského jazyka, tak nám zástup-
ci Konfuciovy akademie naprosto jasně vysvětlili podstatu mi-
mořádného dynamického růstu vědeckého potenciálu čínských 
studentů ve světovém kontextu. Základní myšlenku parafrázuji: 
Tak, jako nehledáme olympijské vítěze mezi osmnáctiletými, tak 
není možné hledat matematické či jiné talenty až na vysokých 
školách, to je krédo současného moderního školství ve vyspělých 
zemích světa. Projekt »Poznej tajemství vědy« je prvním krokem 
k tomu, abychom také na našich školách zachytili zájem a talent 
nejen v měřitelných komoditách, jakými jsou známky na vysvěd-
čení, ale také v oblasti individuálních dispozic žáka a  studenta 
ve vztahu k technickým oborům, přírodovědným disciplínám, či 
dokonce i k matematice.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem zapojeným partnerům za 
aktivní přístup, nadšení a kreativitu. Ta umožňuje využít příle-
žitosti vyzkoušet si aplikovanou vědu v praxi v rovině odborné 
a zároveň přístupné i pro děti a studenty ZŠ a VŠ. Zároveň pře-
ji projektu »Poznej tajemství vědy« stovky zaujatých studentů 
a žáků. Jejich zaujetí je naší nadějí pro budoucnost.

Mgr. Ladislav Vasevič 
ředitel Matičního gymnázia, Ostrava

Úvodní slovo
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Vážení čtenáři,

dostává se Vám do ruky první číslo časopisu, který nyní vychází jako součást 
projektu »Poznej tajemství vědy«. Projekt spojuje 15 partnerů z řad vědecko-vý-
zkumných organizací a vzdělávacích institucí, kteří pro Vás v rámci popularizace 
vědy a výzkumu vytváří platformu spolupráce vědecko-výzkumných pracovní-
ků, pedagogů a zájemců o vědu a výzkum. Co Vám tento časopis nabízí? Přináší 
srozumitelnou formou zajímavé informace o tom, co se děje ve vědě a výzkumu 
v Moravskoslezském kraji. Přiblížíme Vám poutavé životní příběhy vědců. Se-
známíme Vás s inovativními metodami v badatelsky orientované výuce v pří-
rodních a technických vědách. Svým námětem ke tvorbě časopisu může přispět 
každý aktivní čtenář z řad žáků, studentů, pedagogů a vědců. 

Příští číslo časopisu vyjde začátkem září. 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
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Těšíme se na spolupráci s vámi za účelem vybudování Centra re-
gionálních věd a technologií k interaktivní spolupráci mezi vědec-
ko -výzkumnými institucemi, vysokými, středními a základními 
školami v příhraničním prostoru jako novou vizi rozvoje v Morav-
skoslezském kraji za účelem integrace a svébytnosti v evropském 
společenství. 

–Ing. H. Doleželová, Ph.D.– »ACCENDO«

Projekt propaguje přírodovědné a technické obory, popularizuje 
výzkum, vývoj a badatelsky orientovanou výuku. Rozvíjí současnou 
spolupráci místních vědeckých institucí, VŠ, SŠ a ZŠ. Ve vzájemné 
spolupráci partnerů projektu a účasti zahraničních vědců budou 
vytvořeny zajímavé výukové interaktivní moduly, které rozšíří 
stávající výuku na školách o badatelský přístup. Při společnosti 
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s. je vytvořeno nové 
vzdělávací středisko CRVT – Centrum regionálních věd a technologií 
zajišťující Moravskoslezskému kraji evropskou integraci na poli 
vědy a aplikovaného výzkumu v příhraničním prostoru.

Projekt »Poznej tajemství vědy« je realizován za finanční 
podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost (prioritní osa Terciální vzdělávání, výzkum 

a  vývoj) pod registračním číslem CZ.1.07/2.3.00/45.0019. Svým 
rozsahem je tento projekt pro rok 2014 druhým největším v oblasti 
aplikovaného výzkumu v ČR. Celkový rozpočet projektu je téměř 
25 miliónů Kč a je do něj zapojeno 5 organizací s badatelskou a vý-
zkumnou činností, 2 vzdělávací zařízení a 8 zástupců regionálního 
školství. Hlavním nositelem projektu je Vysoká škola podnikání, 
a.s. v součinnosti s partnerskou vědecko-výzkumnou institucí AC-
CENDO – Centrum pro vědu a  výzkum, o. p. s. a řešitelským tý-
mem z Gymnázia, základní školy a mateřské školy Hello s. r. o.

Hlavním cílem projektu je vytvoření spolupráce tří generací vědců: 
senior expertů (zkušení odborní pracovníci), junior expertů (mla-
dí odborní pracovníci, včetně doktorandů) a zájemců o vědu a vý-
zkum (žáci ZŠ a studenti SŠ jako generace vědců budoucích),  kteří si 
budou vzájemně předávat své zkušenosti a tak přiblíží aplikovanou 
vědu nejen žákům základních a středních škol, ale i jejich pedago-
gům. Rovněž tento způsob umožní vědcům popularizovat výsledky 
své práce. Klíčovými aktivitami projektu je vzdělávání vědecko-vý-
zkumných pracovníků v oblasti popularizace výsledků vědy a vý-
zkumu, realizace popularizačních aktivit a vytváření vzdělávacích 
modulů v oblasti přírodních a technických věd založených na ba-
datelsky orientované výuce. Projekt nabízí exkurze ve výzkumných 
institucích pro žáky ZŠ a studenty SŠ, návštěvy výzkumníků ve ško-
lách k rozšíření výuky, stáže pedagogů ve výzkumných institucích, 
výukové kurzy pro pedagogy, vysokoškoláky, výzkumníky. Obo-
hatí tak potenciální zájemce o  vědecko-výzkumnou práci od zá-
kladních škol až po výzkumné instituce. Aktivity projektu vytvoří 
evropský rozměr spolupráce všech subjektů zapojených v projektu. 
Do popularizačních workshopů se aktivně zapojí evropští vědečtí 
pracovníci, budou realizovány stáže v  zahraničních vědecko-vý-
zkumných institucí.

K zabezpečení cílů projektu byl hlavními nositeli položen základ k 
vytvoření Centra regionálních věd a technologií (dále jen CRVT), 
které bude dále sloužit jako komunikační platforma mezi vědecko-
výzkumnými institucemi v Moravskoslezském kraji a regionálním 
školstvím. CRVT představuje základ pro budoucí klastr výzkum-
ných institucí, spolupracující široce nejen se školami a ostatními vý-
zkumnými organizacemi. Očekáváme vznik subjektu, který pomo-
cí evropské výzkumné spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu 
vytvoří plnohodnotné odborné výstupy za účelem vytvoření nejen 

badatelsky orientované výuky se zapojením technologicky interak-
tivních prkvků, ale také pomoc v rozvoji kreativního průmyslu a 
nových technologií za účelem rozvoje vzdělanosti a konkurence-
schopnosti v našem regionu. 

Klíčovým výstupem projektu bude 30 výukových/vzdělávacích 
modulů v oblasti přírodních a technických věd, kde budou v sou-
činnosti výzkumníků a  pedagogů hledány vhodné způsoby, jak 
přiblížit vědu a výzkum zájemcům z řad žáků a studentů základ-
ních a středních škol. Obsahem těchto modulů budou zejména te-
matické popularizačně-vzdělávací aktivity, jednoduché experimen-
ty, tvorba pracovních listů, práce s odbornými texty v angličtině. 
Ústředním tématem vytvářených výukových modulů je udržitelné 
hospodaření se složkami krajiny vedoucí ke snižování zranitelnosti 
území a optimálnímu využití jeho potenciálu, čehož lze  ve 21. stole-
tí dosáhnout jednak vývojem a aplikací nových technologií, ale také 
především zvyšováním lidského potenciálu ve spirituální rovině. 
A - Organizace s výzkumnou a badatelskou činností           
•	 Vysoká škola podnikání, a. s. 
•	 ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s.
•	 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
•	 Ústav geoniky Akademie věd ČR, v. v. i.
•	 Český hydrometeorologický ústav 
B - Vzdělávací zařízení
•	 EnviCentrum pro krajinu Vysoké Pole
•	 ZOO Ostrava
C - Střední a základní školy 
•	 Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s. r. o. 
•	 Slezské gymnázium, Opava
•	 Matiční gymnázium, Ostrava
•	 SOŠ waldorfská, Ostrava
•	 Vítkovická střední průmyslová škola, Ostrava
•	 ZŠ Fr. Formana, Ostrava
•	 ZŠ Bulharská, Ostrava
•	 Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava
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Na koncertu vystoupili umělci: 
 � Operní pěvkyně prof. Eva Gebauerová-

Phillips (emeritní sólistka NDM, emerit-
ní hostující sólistka Národního divadla 
v Praze).

 � Operní pěvec Bc. Adam Grygar (člen 
opery NDM, vítěz prestižní meziná-
rodní soutěže na Akademii múzických 
umění v Praze zaměřené na dílo W. A. 
Mozarta).

 � Operní pěvkyně Barbora Čechová (stu-
dentka Janáčkovy akademie muzic-
kých umění v Brně, držitelka ocenění 
v mezinárodních pěveckých soutěžích).

 � doc. JUDr. Tomáš Hruška, CSc. (dlouho-
letý žák soukromé pěvecké školy prof. 
Evy Gebauerové-Phillips). 

 � Na housle hrála MgA. Daniela Forma-
nová (sólistka NDM, Plzeňské a České 
komorní filharmonie, držitelka ocenění 
v prestižních evropských soutěžích).

 � Koncertem na klavír doprovázela 
Mgr. Regina Bednaříková (pedagog 
Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia 
v Ostravě, jedna z předních klavírních 
interpretů Moravskoslezského kraje). 

Žáci se na základě vlastní volby rozdělili do 
pěti „firem“, vybrali si dokonce i svého ře-
ditele a pustili se do práce. Odborníci z Vy-
soké školy podnikání, a.s. průběžně pomá-
hali jednotlivým firmám s tvorbou nápadů 
pro reklamní předměty, ale ukázalo se, že 
invence mladých lidí je natolik pestrá, že 
případná pomoc spíše rušila. Snad nejmi-
lejším překvapením byla tvůrčí a uvolněná 
atmosféra ve „firmách“. Do svých nových 
rolí se žáci vžili dokonale. Ve finále si firmič-
ky připravily nádherné prezentace svých 
nápadů, které představily odborné komisi 
složené z  odborníků VŠP, a. s. , Gymnázia 
Hello, s. r. o. a Základní školy Formana. Nej-
lepší nápad byl náležitě odměměn. Je třeba 
pochválit i dovednosti žáků s ICT, jsou na 
dobré úrovni.

Určitě stojí za zmínku fakt, že si žáci budou 
moci své náměty a  nápady „osahat“, resp. 
vytisknout na profesionálních tiskárnách 
během další exkurze, na níž se seznámí 
s  nejmodernějšími technologiemi tvorby 
a  výroby reklamních panelů, předmětů 
a dalších propagačních materiálů. 

Vysoká škola podnikání, a. s. v rámci projek-
tu připravila pro žáky a studenty základních 
a  středních škol ještě další exkurze npař.:  

„Malé autobusy – autobusy pro každou příle-
žitost“, „Odpady – jejich návrat do přírodní-
ho a průmyslového řetězce“, „Pohřebnictví 

- lidský život začíná a končí“. 
 –Mgr. J. Skipala–PaedDr. J. Mezuláník, CSc.–  

»VŠP«

Vymyslet poutavou reklamu či pro-
pagační aktivitu pro nový výrobek 
nebo službu si mohli vyzkoušet 

žáci devátých tříd Základní školy na ulici 
Formana z  Ostravy-Dubiny. Potenciální 
mladí výzkumníci se stali na několik ho-
din zaměstnanci „svých“ firem. Exkurze se 
uskutečnila v  prostorách Podnikatelského 
inkubátoru Vysoké školy podnikání, a. s. , 
kde se žáci také seznámili s  badatelským 
prostředím Vysoké školy a  mohli využít 
veškeré technologické vybavení a informač-
ní zázemí kanceláří a prostor určených k vý-
zkumným aktivitám.

Žáci měli vytvořit originální návrhy na 
podporu prodeje pro 5 reálných firem, kte-
ré podnikají v oblasti výroby ovocných šťáv, 
interaktivních společenských her, snow-
boardů s  karbonovým povrchem a  vyu-
žití výzkumu biomasy, tříděných odpadů 
a dřevní štěpky. Pátou firmou byl jezdecký 
klub zaměřený na poskytování služeb pro 
rekreační a sportovní jezdectví. Žáci dostali 
návrh možností, jak propagační předměty 
mohou vypadat – reklama na tričko či če-
pici, reklamní leták, reklamní panel, obal 
výrobku apod. Zároveň pro svou propagač-
ní kampaň měli vymyslet poutavý slogan. 
Reklamní náměty dětí, které se kolegům z 
VŠP nejvíce líbily zněly: »S koněm!!! «, nebo 
»Člověče nezlob se, není jen pro tupce«.
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kterým byla v tomto případě voda. Žáci se 
dozvěděli o tom, jak je to s vodou ve ves-
míru, jak vznikají sněhové vločky, zda a v 
jaké formě najdeme vodu v horninách.

Na závěr exkurze se žáci mohli podívat do 
jedné z laboratoří Ústavu geoniky, kde na 
vlastní oči zhlédli, jak je možné řezat prá-
vě vodou různé materiály jako kovy, kera-
miku či sklo.

V budoucnu se studenti a žáci mohou tě-
šit na další exkurze v ÚGN AV ČR, kde 
se seznámí se základy  geologie a mine-
ralogie a to na exkurzi  »Nerosty kolem 
nás«, o základech fyziky a chemii v geo-
logii připravujeme exkurzi »Infračervená 
spektrometrie – moderní metoda analýzy 
materiálů«.

– Ing. P. Konečný, Dr.– »ÚGN AV ČR«

Tématem první exkurze v Ústavu 
geoniky Akademie věd ČR pro 
žáky základních škol, pořádané v 

rámci projektu „Poznej tajemství vědy“, 
byla voda. Účastníci exkurze odhalili ta-
jemství analýzy vody, zjistili, zda se nachá-
zí voda v rostlinách, zahráli si hru o veliké 
vodě a zhlédli výstavu „Věda a voda“. 

Největší zájem mezi žáky vyvolala GPS hra 
o veliké vodě, která svými pravidly připo-
mínala populární geocaching. Pozornost 
budily také experimenty, dokazující pří-
tomnost životodárné vody v rostlinách.

Výstava „Věda a voda“ představila pohle-
dy vědců zejména z pracovišť Akademie 
věd z různých oborů na spojujícím prvku, 

Pozvánky na nadcházející exkurze při Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i .
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»Jak jsem se stal vědcem«
Rozhovor s prof. Ing. Vítězslavem Zamarským, CSc.

I.  část

»V matematice a chemii jsme vůbec nevěděli ,  že 
zazvoní. Zájem byl neuvěřitelný. Kantor velice dobře 
ov ládal svůj obor, měl ho rád. Myslím si, že to je základ 
všeho, co člověk dostane do vínku. «

Když se vrátíte do minulosti, co Vás vedlo k tomu, abys-
te šel vědeckou dráhou? 
Tak to vím bezpečně. Byla to otázka výchovy a zejména 

působení mého otce. Byl to pro mne výjimečný člověk. Pracoval 
jako strojvedoucí a byl vyučený zámečník. Přesto věděl v okruhu 
půl kilometru, kde má hnízda drozd, kos i kdy přilétají vlaštovky. 
Nejen, že mi to rád vysvětloval, ale i ukázal. Říkal mi: „Podívej 
se, musíme pochopit , proč ten ptáček je tu a ne někde jinde, i to 
má svůj smysl,  až budeš velký dospělák, uvidíš, že všechno má 
svou příčinu a následek. Jen se musíš umět dívat.“ A v tom bylo to 
jádro věci. Vštípil mi vztah k přírodě. 

Kde jste vyrůstal jako dítě?
Žil jsem na vesnici u Frýdku, ve Starém Městě. Okolo jsme měli 
samé zemědělce, takže mi nečinilo žádný problém zapravovat 
třeba hnůj.  Pomáhal jsem rodičům, což byla pro mne normál-
ní věc. Základní zeleninu, brambory jsme si pěstovali sami. Měli 
jsme tak jeden hektar pole, jednu kravičku, králíky, slepice a ob-
čas jsme chovali i prasátko, takže jsem byl s přírodou neustále 
ve styku. Na králících jsem se učil třeba dávat injekce. Bohužel 
s vodou. Dnes již vím, že to pro ně nebylo dobré, ale naštěstí to 
tehdy králíci zvládli.

Jak Vás ovlivnila obecná škola? 
Moc mi toho nedala.  Tam jsme se učili spíš všeobecné věci. Za-
pamatoval jsem si však, jak nám učitelé říkali: „Musíš umět pěk-
ně mluvit. Jak budeš šišlat, nebude ti nikdo rozumět. Jak budeš 
škaredě psát, nikdo po tobě nic nepřečte, a to je špatné  v životě. 
A pak by ses měl naučit hrát na nějaký hudební nástroj, protože 
člověk by měl umět toho druhého potěšit, to je součástí života“. 
Takže jsem začal hrát na housličky.

Dostal jste fyzický trest na škole? 
Jo dostal jsem v  latině, kterou jsme měli na jedenáctiletce. Lati-
nář byl starší pan profesor.  Říkal: „Veni, vidi, vici, veni vidi vix!“ 
a praštil mě takovou speciální rákoskou po prstech. Zeptal jsem 
se totiž  v hodině poněkud dopředu: „Co je to opera?“ Což jsme 
ještě nebrali, tím jsem předběhl vyučovanou látku, zatímco on 
učil systémově. 

Jaké jste měli na škole kantory?
Na obecné škole dnes nehodnotím kantory, ale to, že podnítili 
můj zájem o věci kolem. Oni byli zajisté dobré kvality a člověk 
tehdy ještě neuměl rozdělit ty kantory na nějaké lepší a horší.  Na 
jedenáctiletce už to bylo jiné. Tam jsem měl obrovské štěstí. Měl 
jsem vynikajícího matematika, jmenoval se Vítek. Učil nás po-
mocí příběhů že života slavných matematiků (např. Pythagoras) 
a pak nám vysvětlil to jednoduché uplatnění, k čemu je to dobré. 
A hlavně ať se toho nebojíme, že každý je schopen matematiku 
svým způsobem zvládnout. Říkával: „Víte, to počítání…to se na-
učíte všichni. A když tak budou všelijaké nástroje, které to budou 
počítat za vás.“

A kdy to bylo?
Bylo to v roce 1954 a měl na mysli „ruský sčot“(počítadlo). Teh-
dy se o počítačích nic nevědělo. Jakmile však pochopíte logiku, 
tak zvládnete i  matematiku. Říkal nám: „Na matematice musí-
me vidět dvě věci. Ten vlastní kalkul, to dovede každý, dokonce 
i kultivovaný opičák. Ale my se matematiku budeme učit jinak. 
Uděláme slovní příklady, ze kterých musíte zjistit, co se má vlast-
ně počítat! To bude největší trápení. No a pak přijde vlastní vý-
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počet, jestli se trefíte nebo ne“. A my jsme 
soutěžili mezi sebou, kdo první zjistí, co se 
má počítat, a ne zda je dobře výsledek. Na 
tehdejší dobu to byla fantastická metoda. 
Učil nás myslet matematicky. Na vysoké 
škole se ukázalo, že je to zásadní věc. Zjis-
tit proč vůbec dělat derivace, proč počítat 
integrály? Když nepochopíte proč, tak je 
to úplně zbytečné počítat. To si to nechám 
radši spočítat za padesát korun.

A co další předměty?
Měli jsme dva chemiky. Jeden byl hodný, 
který nám odpustil všechno a  druhý byl 
šíleně přísný, ale ta kombinace těch dvou 
byla dobrá. Začal ten hodný a říkal: „Che-
mie je taková věc, která mění barvy příro-
dy a já vám to, co vidíte na jaře a na pod-
zim, udělám pokusem v laboratoři.“ Vedl 
nás cestou různých pokusů k poznání, že 
hmota se může různě přeměňovat. Druhý 
chemik, už vysvětloval, že je to otázka ato-
mů, struktury a že je tam termodynamika 
atd. No, a  já přesně vím, že tehdy se náš 
ročník rozdělil na dvě skupiny: chemiky 
a ne-chemiky, ti kteří nepřišli na to, v čem 
je kouzlo pojmenování a jak s tím pojme-
nováním pracovat. Tam už se nedělaly 

žádné pokusy, neměli jsme žádný kahan, 
nic. Jen vysvětloval, k čemu všemu se dá 
chemicky dojít. Dělal různé reakce, psal 
je na tabuli, byl přísný a  říkal: „Vymysle-
te mi něco podobného.“ A my jsme o tom 
začali přemýšlet. Jinak žádné úkoly nebyly. 
To byl pro mne základ pro budoucího mi-
neraloga. Učit se obrovské vzorce nazpa-

měť je hloupost. Když zná člověk princip, 
tak si je kdykoliv může odvodit. Oba dva 
chemici měli jednu obrovskou výhodu, že 
nám ukazovali krásu v oboru – to, co dala 
chemie člověku.
V  některých předmětech, například v  dě-
jepisu nebo němčině, se 5 minut před zvo-
něním už nic nedělalo. A to bylo fajn, pro-
tože každý student, když ho to nebaví, tak 
čeká na zazvonění. V matematice a chemii 
jsme však vůbec nevěděli, že zazvoní. Zá-
jem byl neuvěřitelný. Kantor velice dobře 
ovládal svůj obor, měl ho rád. Myslím si, 
že to je základ všeho, co člověk dostane do 
vínku. Jak bude nakládat s  tímto darem, 
už závisí jen na něm. Jestli ho chce dále 
rozvíjet, nebo ho ponechá bez zájmu. Je to 
zodpovědnost k životu. 

Předmět, který Vám nešel?
Zuřil jsem na dějepis, protože jsme ho bra-
li „na přeskáčku“ . Já jsem si myslel, že to 
budou dějiny světa, že uvidíme v paralele, 
jak svět bude pokračovat dál. Dějepis byl 
pro mne hloupý, protože po nás chtěli le-
topočty, kdy přesně někdo umřel, kdy se 
někdo narodil a  kdy koho kdo zabil. Byl 
to opak matematiky. Na druhou stranu 

zase zeměpisář nám ří-
kal: „Já jsem na rozdíl od 
vás pro procestoval celý 
svět a řeknu vám, kde jsou 
nejkrásnější pomeranče.“ 
a začal vyprávět o Anatolii 
a  o  Andalusii. Nám tekly 
sliny, pomeranče člověk 
viděl pomalu jednou za 
rok. Také nám ukazoval, 
proč u řek vznikají sídliště 
a proč se tam rozvíjela civi-
lizace. Na vysvědčení jsem 
měl skoro vždycky jednič-
ky, tak nějak to šlo samo. 

Z  tělocviku jsem měl dvojku. K  tomu se 
musím hrdě hlásit, protože mi nešel šplh. 
Ostatní už byli nahoře zatímco já jsem byl 
v  polovičce. A  jednou, když jsme přeska-
kovali kozu, tělocvikář stál u ní, já se do 
ní tak opřel, že jsme oba spadli na žíněnku. 
Třídní to těžce nesl, že chlapci, který má 
jinak jedničky, má dávat dvojku, ale tělo-

cvikář na té dvojce trval. A já jsem si říkal, 
proč by ne. Dvojka je chvalitebný, a když 
nejsem schopný to vylézt, vyšplhat, tak je 
to spravedlivé. 

Proč jste si vybral při dalším studiu na 
vysoké škole zrovna geologii?
Důvodem byla situace v naší rodině, tatí-
nek umřel brzy po válce, takže já jsem mu-
sel volit mezi něčím, na co bychom měli 
i  ekonomicky a  co by mě bavilo. Nejblíž 
byla Vysoká škola báňská a  jako nejpří-
rodnější obor vypadala geologie.  Zajíma-
vé je, že mě na začátku vůbec nebavila ne-
živá příroda, ale ta živá. A tak jsem si říkal, 
no dobře, tak tam bude ta paleontologie, 
to jsou ty odumřelé věci, tam půjdou vi-
dět ty korály, uvidím ty kostry všelijakých 
zvířat. No a  při té příležitosti se tam též 
tak nějak bokově naučím i tu geologii. Ale 
ono se to úplně obrátilo jinak. 

A co ostatní spolužáci, proč si vybrali 
geologii?
Byli jsme mladí a nevěděli jsme o tom nic. 
Já jsem tam šel ze zájmu o  přírodu, ale 
někteří jiní tam šli, protože to bylo blízko 
domů, nebo pro jistotu, že se geolog uživí. 
Tehdy byly umístěnky, takže nebyl pro-
blém s prací v  oboru jako dnes. 

Vzpomínáte na pedagogy, kteří Vás 
učili?
Kantoři byli převážně geologové zcesto-
valí po světě a všichni byli starší, tak nad 
padesát pětapadesát. Uměli vynikajícím 
způsobem vysvětlit situaci prostorově - 
na místě. Mně bohužel chyběla jedna věc, 
a  to si musím přiznat. Byla to deskriptiv-
ní geometrie, protože tu jsem neměl. Je-
denáctiletka se dělila na typ techničtější 
a  typ humanističtější s  latinou. Já jsem 
si vzal tu latinu, ale tím pádem jsem měl 
co dělat, abych se deskriptivu naučil sám. 
Zjistil jsem, že deskriptivu se nedá naučit 
vůbec nazpaměť. Měli jsme jednoho vyni-
kajícího člověka, pana docenta Váničku. 
Když nám to už po páté, po šesté vysvětlo-
val (těm, kteří to neuměli pochopit už od 
začátku), tak nám to konečně došlo. A jak 
jsem měl těch čar spoustu, tak se mi ty sto-

Po absolvování Vysoké školy báňské a získání titulu inženýr 
geolog se věnoval problematice vyhledávání ložisek nerost-
ných surovin doma i v zahraničí, především v Latinské Americe. 
Na VŠB-TU Ostrava spolupracoval ve výzkumu přírodních zdrojů 
niklu, kobaltu a mědi, vnitřní stavby nových stavebních a izo-
lačních hmot, vedle toho se rovněž dlouhodobě věnoval pedago-
gické činnosti. V současné době působí jako prorektor pro vědu 
a výzkum na Vysoké škole podnikání, a. s.

prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.

Povrchový důl Luxusní čtvrť v Havaně

Zeleninová plantáž

Základní data ze života
Narozen: 10. 2. 1938 ve Starém Městě

1956 – maturita, Jedenáctiletá střední škola 

1961 – inženýr geolog Hornicko-geologická  
1961 – fakulta VŠB-TU Ostrava

1980 – kandidát věd v oboru geochemie

1982 – docent v oboru geochemie

1988 – profesor v oboru mineralogie

   Když jsem přijel na Kubu, dostal jsem džíp, aniž by 
se mě kodoliv zeptal, zda mám řidičák.U inženýra 
z Československa se automaticky předpokládalo, 
že umí jezdit a rovněž si umí auto sám opravit.

Pěstování zeleniny na niklo-kobaltové rule. 
S velkým úspěchem to na Kubě uměl pouze Čínan  

(nejmenší postava uprostřed fotografie).

Zapadlý džíp
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Aktivity realizované v zahraničí

 Þ Geologický průzkum a těžba ložisek nik-
lových rud v Nicaro a Moa, Kuba, funkce 
hlavní geolog, poradce generálního ředitele 
trustu ECN, 2,5 let.

 Þ Technická pomoc a komerční aktivity v prů-
běhu realizace projektů výstavby energe-
tických zdrojů v Peru, funkce inženýr speci-
alista v technickém středisku na OBO ZÚ ČR 
v Limě, 3 roky.

 Þ Geologické mapování vulkanických formací 
a průzkum nerostných surovin v JZ Jemenu, 
funkce starší vulkanolog, 1,5 roku.

 Þ Kurz přednášek v oboru mineralogie a geo-
chemie ultramafických hornin na univerzitě 
Santiago de Chile, průzkum surovinových 
zdrojů v jižní části Chile, funkce hostující 
profesor, 11 měsíců.

Aktivity realizované 
v České republice

 • Geologický průzkum surovinových zdrojů 
pro výstavbu dálniční sítě České republiky.

 • Výzkum vnitřní stavby nových stavebních 
a izolačních materiálů.

 • Výzkum možností odsí ření hnědého uhlí 
před a v průběhu spalovacího procesu.

 • Geochemický výzkum půd v regionech 
s průmyslovou a městskou kontaminací.

 • Spoluúčast na založení a řízení Vědecko-
technologického parku, a. s. Ostrava.

 • Aktivity spojené s revitalizací Moravsko-
slezského regionu, postiženého restruk-
turalizací těžkého (hutnického, těžebního) 
průmyslu, vyplývajícího z funkce Vládního 
zmocněnce pro revitalizaci Moravskoslez-
ského regionu.

py začaly hemžit a  byl jsem totálně ztra-
cen. A pan docent říkal: „Tak, co ti ještě 
chybí, chlapče? Rozumíš těm čarám?“ Od-
povídal jsem: „Rozumím, ale stále to tam 
nevidím.“ A on řekl: „Tam to nemůžeš vi-
dět, to musíš vidět prostorově. A z toho se 
zase naučit ten prostor zpátky dotáhnout.“ 
Ťuklo mě to a pak už to šlo. Pak jsem se 
samozřejmě některé věci naučil nazpaměť, 
ty základní operace.  
Obor geologie se učil jinak v  Brně a  Pra-
ze, kde byl více teoretický přístup: příčina, 
následek, struktura, popis. U  nás se geo-
logie vzhledem k  našemu regionu učila 
prakticky, tzn. k čemu je to dobré. Samo-
zřejmě jsme měli základy teorie, abychom 
věděli, co je strukturní a analytické slože-
ní hmoty. Jenom na okraj, už tehdy jsme 
měli ve výuce hmoty i nepřírodního cha-
rakteru, tj. uměle vyrobené, a k  čemu se 
hodí. Prakticky jsme viděli, jak se při těžbě 
a úpravě hmota proměňuje a  jak narůstá 
její přidaná hodnota. To znamená celý 
proces zpracování od surového kamene 
až někam, kde je výrobek který se může 
prodat. To byl odlišný typ aplikované geo-
logie oproti ostatním vysokým školám 
v Brně a v Praze.  

Mezi studenty vysoké školy si jen ně-
kteří zvolí cestu vědce před praktickým 
uplatněním? Proč Vy jste šel víc badatel-
skou cestou?
Já jsem prošel obě cesty, ta badatelská při-
šla až později. Ke konci studia se stala klí-
čová věc, která rozhodla o mé další cestě. 
Tehdy byly ve výuce takové experimenty 
a  to společná diplomová práce dvou lidí. 
Protože jsme byli v ročníku dva Zamarští, 
dali nás dohromady s umístěnkou do geo-
logického průzkumu v  Brně. Měli jsme 
na práci geologické zmapování území 
od Dukovan až po Znojmo. Hledali jsme 
možnosti výskytu niklových rud u  nás. 
Bydleli jsme v takovém osamoceném stat-
ku, kde byl jenom pes (vlčák) a  my dva.  

No ale zajímavé bylo to, že ta diplomka 
dopadla dobře. Ale dobře jenom pro mě, 
protože jakmile se čas nachýlil, můj kole-
ga přijel o půlden dřív. Ale tak se opil, že 
když měl se mnou nastoupit na obhajo-
bu, nebyl k  probuzení. Proto jsem obha-
joval jen já. Na státnicové komise chodil 
vždy čelní představitel resortu, v  našem 
případě geologického grémia to byl pan 
profesor Květoň. Jeden z našich nejlepších 
geologů, který pracoval v  zahraničí např. 
v  Arabském světě. Obhajobu jsem zvládl 
a posléze ji zvládl i můj kolega.  Po mé ob-
hajobě prof. Květoň řekl: „Když jsi mladý 
a ještě nejsi ženatý a je vidět že máš zájem, 
tak bys mohl (jen tak mezi námi) vyjet ně-
kam do zahraničí. Jako na praxi, abys to 
viděl ve skutečnosti.“ Copak člověk může 
říct ne? Řekne pochopitelně ano s velkým 
potěšením. A  děly se věci… Po půl roce 
jsem se oženil a  najednou přišel dopis. 
Byli jsme tehdy s manželkou na svatební 
dovolené v Tatrách a v dopise byl nástup 
do zahraničí do Albánie na ložisko niklu 
a kobaltu. Dále tam bylo: okamžitě domů 
a zkraťte dovolenou. Takže jsme si zkrátili 
svatební cestu o tři dny, abych vše vyřídil 
v Praze. Když jsem přijel do Prahy, tak už 
to byla Kuba, protože jsme se s  Albánií 
mezitím rozkmotřili a  měl jsem se podí-
let na  tzv. přátelské pomoci Kubě.  Dostal 
jsem z  „Polytechniky“ papír, na kterém 
bylo napsáno 10 bílých košil s krátkým ru-
kávem a co dalšího si mám pořídit a že za 
tři týdny odlétám. Žádné bílé košile s krát-
kým rukávem v období zimy nebyly, takže 
jsem nakoupil košile s dlouhým rukávem, 
které jsem si sám ustřihl a manželka mi to 
pak přešila. Odletěl jsem na Kubu a dostal 
se na šachtu. Košile byly bílé pouze týden, 
protože jak jsem se dostal do prostředí, 
kde bylo všechno červenohnědé, tak byly 
červenohnědé i  ty košile a zůstaly takové 
navždy i po vyprání. (Pokračování příště)

–Bc. A. Hrušková– »ACCENDO«

Kdo a co je to geonika? Ústav geo-
niky Akademie věd ČR je jedi-
ným pracovištěm Akademie věd 

v  Moravskoslezském kraji z  celkového 
počtu třiapadesáti ústavů. Pracoviště 
vzniklo v  Ostravě pod názvem „Hor-
nický ústav“ v  roce 1982 a  od roku 
1993 nese ústav současné pojmeno-
vání „Ústav geoniky“. A  co že to ta 
„geonika“ vlastně znamená? Geonika 
je vědní obor, který se zabývá vědec-
kým výzkumem materiálů a  procesů 
vyvolaných lidskou činností v  zemské 
kůře. Tato definice v  sobě zahrnuje 
studium struktury a vlastností materi-
álů svrchní části zemské kůry (zejména 
uhlí, hornin, zemin apod.), poznávání 
fyzikálních zákonitostí procesů v hor-
ninách pomocí laboratorního i  terén-
ního výzkumu. Předmětem zkoumání 
je také matematické modelování a  si-
mulování dějů v  horninách, rozpojo-
vání hornin, ovlivňování horninových 
vlastností i geografie prostředí.

V Ústavu geoniky AV ČR působí pět 
výzkumných oddělení. Výsledky vý-
zkumu jsou publikovány v  odborných 
časopisech a  na vědeckých konferen-
cích. Žáci základních a  středních škol 
se ale mohou s  prací vědců seznámit 
i  populárnější formou. Pracovníci 
Ústavu geoniky se pravidelně účastní 
Mezinárodního dne vody, Dne Země 
a  Noci vědců. Akademie věd každo-

Vystudoval geologii na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy 
báňské v Ostravě a od roku 1992 působí jako vědecký pracovník 
v Ústavu geoniky Akademie věd ČR. Ve své práci se věnuje studiu 
fyzikálních vlastností hornin v laboratorních podmínkách a popula-
rizaci přírodovědných a technických oborů. Mezi jeho největší ko-
níčky patří fotografování a herpetologie (nauka o obojživelnících 
a plazech). Zaměřuje se na studium afrických gekončíků v zajetí 
i v přírodě východní Afriky. V Moravskoslezském kraji je jedním 
z hlavních spolupořadatelů Týdne vědy a techniky AV ČR – největ-
šího vědeckého festivalu v České republice.

Ing. Pavel Konečný, Dr.

ročně organizuje na počátku listopadu 
Týden vědy a  techniky AV ČR - nej-
větší vědecký festival v České republi-
ce. V  rámci Dní otevřených dveří AV 
ČR si mohou návštěvníci prohlédnout 
laboratoře Ústavu geoniky, kde uvidí 
řezání kamene vodním paprskem, na-
hlédnou do nitra kamenů za pomocí 
počítačového tomografu nebo společně 
s vědci změří, jak pevné jsou krápníky 
v krasových jeskyních.

–Ing. Pavel Konečný, Dr.– »ÚGN«
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Dragon není drak, jak byste mohli čekat, ale 
zkrácený název projektu „Stanovení množství ne-
legálních drog a jejich metabolitů v komunálních 
odpadních vodách – nový nástroj pro doplnění 
údajů o spotřebě drog v České republice“, zpraco-
vávaný Výzkumným ústavem vodohospodářským 
T. G. Masaryka, v. v. i. (dále jen VÚV). Tento projekt 
je financovaný z programu „Bezpečnostní výzkum“ 
(BV II/2-VS) Ministerstva vnitra ČR pod identifikač-
ním číslem VG 20122015101. Na projektu VÚV  TGM, 
v. v. i. spolupracuje s vědecko-výzkumnou organi-
zací ACCENDO-Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s.
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Spotřeba pervitinu ve vybraných aglomeracích 

MAMF - pervitin (dávka á 40 mg)
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pervitinu
Zdroj: VÚV TGM, v. v. i. 
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Zdroj: VÚV TGM, v. v. i. , 
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Courthouse ......................................
School or University ......................................
Factory ......................................
Farm ......................................
Fire Station ......................................
Hospital ......................................

City hall or  
government building ......................................
Offices ......................................
Police Station ......................................
Power plant ......................................
Shop ......................................

Where people work – write down the professions that match the buildings

...........................  a bike

...........................  the bus

...........................  a car

..........................  the tram

.........................  a taxi/cab

.......................  in the parktake – ride – drive – get off – walk – take

City Transport – use the right verbs

shops – suburbs – city hall – police station – courthouse – buildings  
city – apartments/flats – city centre – factories

Complete  
the sentences:

1. A ……………… is a place where many people live together.
2. There are many streets and …………………… in the city.
3. It has houses or ……………………….. for many people to live and …………… where they may buy things.
4. …………………………………….. are places for people to work and a government organisation to run the city, and 
to keep law and order in the city.
5. A city usually has a ……………………….. where government and business take place, and places called 
…………………… where people live around the outside of the centre.
6. Many people live in cities because it is easy for them to find and do the things they want there. What can you find in cities? 
…………..…………………........................………………………………………....................
What do you want to do in cities? ………………….................…….……………………………..........................

The roads are really busy.
................................................................................................
................................................................................................ 

There is not much traffic.
................................................................................................
................................................................................................

Compare a city and a town
CITY TOWN

shows films ……………………….
place for learning ……………………….
sell things ……………………….
place of work ……………………….
the mayor works there ……………………….
place to exercise ……………………….

place you live ……………………….
trains stop here ……………………….
Christian place of 
worship ……………………….
Muslim place of worship ……………………….

Fill in a name of the building that fits the description

PRACTICE YOUR ENGLISH: Cities and urban development
Where people live or stay – find and write the words

apartmentcastlehouseigloocottagehotel
1.   .............................
2.   .............................
3.   .............................

4.   .............................
5.   .............................
6.   .............................

Does public transport save your money?
Adam spends 150 CZK per month for a bus and tram pass. He estimates that if he bought a car, he would spend 205 CZK 
per month on car payments, 70 CZK per month for parking, 80 CZK per month for gasoline and upkeep, and 75 CZK 
per month for insurance. About how much does he save per month by using public transportation?
a) 280 CZK    b) 330 CZK    c) 380 CZK    d) 730 CZK    e) Not enough information is given.

Hravá stránka

To be or not be … in the city … that is the question.

……………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………..………

Why people move to cities like Ostrava? What pushes people away from Ostrava?

Quiz: A trip to Ostrava
Kate and her friends are planning a trip to Ostrava. They have booked their flight from London and hotel but haven’t 
decided what they want to do in Ostrava when they get there.
Katka loves athletics so she wants to visit The Golden spike – IAAF meeting and see the world champions in running, 
jumping and other disciplines . She would also like to go to see ice-hockey match.  All her friends like sports but her 
friend Tamara is scared of heights and doesn’t want to visit City Hall Viewing Tower. Tamara would like to visit only the 
City Hall and Masaryk Square.  Katka’s friend Julia likes visiting museums and she would like to the Golden Spike too. 
Tamara’s boyfriend David likes shopping but he thinks politics is boring and doesn’t want to visit the City Hall. Tamara 
and David would like to visit some clubs in Stodolni street but Julia would rather visit Karolina and do some shopping 
at farmers’ market.

True or false? Julia wants to visit the Mining museum. 
a) true 
b) false 
c) we don’t know

True or false? Katka and her friends need to book a hotel. 
a) true 
b) we don’t know  
c) false

Which of these sightseeing trips would please everybody? 
a) a visit to Stodolni street 
b) a visit of City Hall Viewing Tower 
c) The Golden spike athletics meeting

Which of Katka’s friends wants to visit Karolina? 
a) David 
b) Tamara 
c) Julia

True or false? David doesn’t want to visit the City Hall. 
a) true 
b) false 
c) we don’t know

True or false? David doesn’t like visiting museums. 
a) false 
b) we don’t know 
c) true

Do you know?

Migration is to move from one place to go live in another.
Emigration is to leave a country or region to live in another.
Urbanization is the process in which a significant number of the population moves from rural areas to urban (city) areas.
Urban planning (urban, city, and town planning) is the design of cities and other urban areas. It focuses on the management and 
use of land, infrastructure, architecture and urbanisation.

Ing. Karel Hlaváček, Ph.D. »HELLO«

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s. r.  o.
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1. Pojednání o krajině 
jako systému

2. Voda
3. Les

4. Země
5. Vzduch
6. Krajina
7. Technické vědy

Začátkem školního roku vyjde druhé číslo časopisu ve které se 
můžete opět těšit na zajímavé članky z oblasti vědy a výzkumu.

–Ing. Mgr. T. Pestečková–  »ACCENDO«

Plánované aktivityPlánované aktivity
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Zoologická zahrada Ostrava

Posláním moderních zoologických zahrad je zejména zásadně přispět k  zachování bio- 
logické rozmanitosti chovem a odchovem ve volné přírodě ohrožených druhů zvířat. Neméně 
důležitou úlohou je rovněž výchova a vzdělávání široké veřejnosti v otázkách ochrany přírody 
a problematiky ohrožených druhů zvířat. Zoologická zahrada Ostrava se vzdělávací i výchov-
né činnosti aktivně věnuje – nabízí na tři desítky výukových programů pro děti všech věko- 
vých kategorií, pořádá vědomostní soutěže, odborné přednášky, semináře a osvětové akce 
pro širokou veřejnost, a to v průběhu celého roku.

Účastníci exkurzi se dozvědí jak jsou poznatky z různých zoologických oborů (ekologie, 
etologie, fyziologie apod.) důležité pro zdárný chov zvířat v moderních zoologických zahra-
dách. Ale co více! To samé platí i v opačném směru. Dnešní zoologie čerpá spousty informací 
díky poznatkům v chovu zvířat v zoologických zahradách. Účastníci se seznámí také s tím, 
jak může probíhat výzkum přímo v zoo – pozorování, měření různých parametrů, chemické 
analýzy ad. Některé metody výzkumu si sami prakticky vyzkoušejí.

Čas: 4 hodiny

Datum konání:

 27. května 9-13 hod. / 4. června 9-13 hod. / 15. září 9-13 hod. / 17. září 9-13 hod.

Exkurze pro žáky ZŠ a studenty SŠ

Proč je důležité znát zvířata aneb 
Využití poznatků ze zoologie při chovech v ZOO

 Č
íslo projektu: C

Z.1.07/2.3.00/45.0019

http://tajemstvi-vedy.cz



TéMATA VýUKOVýCH MODULů:1. ORGANIZACE S VýZKUMNOU 
A BADATELSKOU čINNOSTí
1. Vysoká škola podnikání, a. s. 

2. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s. 

3. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. 

4. Ústav geoniky AV, v. v. i. 

5. Český hydrometeorologický ústav

2. VZDěLáVACí ZAříZENí
1. EnviCentrum pro krajinu Vysoké Pole

2. ZOO Ostrava

3 STřEDNí A ZáKLADNí šKOLY
1. Gymnázium, základní škola a mateřská š kola Hello s. r. o.

2. Slezské gymnázium, Opava

2. Matiční gymnázium, Ostrava

4. SOŠ waldorfská, Ostrava 

5. Vítkovická střední průmyslová škola, Ostrava

6. ZŠ Fr. Formana, Ostrava

7. ZŠ Bulharská, Ostrava

8. Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava

1. Přírodní vědy
1. Země 
2. Voda
3. Vzduch
4. Zoologie
5. Biologie, biosystémy a tvorba krajiny
6. Lesní hospodářství
7. Zemědělství
8. Tvorba krajiny
9. Environmentální geografie

2. Technické vědy a technologie
1. Urbanismus, architektura městské stavitelství 
2. Energetika
3. Odpady a jejich využití
4. Moderní technologie 
5. Materiálové inženýrství 
6. Fyzika
7. Strojírenství
8. Informační technologie a 3D tiskárny
9. Moderní chemická a biologická laboratoř

POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY
ŘEšITELSKÝ A PARTNERSKÝ TÝM


