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Průmyslový region se mění, budoucnost už není jen v technologiích na výrobu železa a rubání uhlí. 
 
OSTRAVA / Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. je technik tělem i duší. Přesto mu v posledních 
měsících začnou zářit oči, když může hovořit o medicíně. Stojí totiž v čele týmu odborníků z různých 
institucí, který bude hledat nové metody léčby pohybového aparátu. Prorektor pro vědu a výzkum 
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava se spolu s kolegy z různých oborů vrhá do 
projektu, který by zase mohl posunout jeden z důležitých medicínských oborů. 
 
* Jak se stane, že se odborníci z technické univerzity začnou zabývat medicínou, léčením lidí? 
 
 Léčení lidí je dnes velmi složitý proces s mnoha sofistikovanými technologiemi. A na jejich 
vývoji se pochopitelně podílejí specialisté mnoha oborů. Technická univerzita už v minulosti 
spolupracovala na některých projektech s ostravskou fakultní nemocnicí, takže start toho našeho byl 
stejný, jako jsou začátky mnoha jiných nápadů. Při vzájemné komunikaci jsme zjistili, že se lékaři 
potýkají s problémy, které bychom jim mohli pomoci řešit. Některé poúrazové stavy, zlomeniny, se jim 
nedaří léčit, jak by si představovali. Protože Technologická agentura ČR vypsala výběrové řízení na 
projekty takového charakteru, rozhodli jsme se, že se budeme o podporu ucházet. 
 
* Můžete jednoduše vysvětlit, co bude tým řešit? 
 
 Zajímají nás čtyři okruhy problémů, které se všechny nějak týkají implantátů kostí i měkkých 
tkání. A tady je konečně jasná souvislost, proč se jako technik zabývám medicínou – mojí specialitou 
jsou totiž vlastnosti materiálů. My budeme vyvíjet materiál, který bude mít mechanické vlastnosti co 
možná nejbližší tomu biologickému. Dále chceme, aby byly implantáty co nejvíce kompatibilní, aby 
neoxidovaly, aby je tělo co nejrychleji a pokud možno bezproblémově přijalo. Také se budeme zabývat 
jejich tvarovou pevností. V budoucnu by k tomu mělo vzniknout i virtuální 3D pracoviště, které před 
operací přesně navrhne optimální tvar implantátu vhodný pro konkrétního pacienta. Také budeme chtít 
ještě zlepšit navigační techniku, která se používá při zavádění implantátů. 
 
* Proto jsou tedy v týmu odborníci z různých oblastí i z různých institucí? 
 
 Jde samozřejmě o týmovou práci, jen technická univerzita tým obsadila odborníky z fakult 
strojní, metalurgie a materiálového inženýrství, elektrotechniky a informatiky a ústavu nanotechnologií. 
Hnacím motorem je traumatolog, docent Leoš Pleva z fakultní nemocnice, vynikající profesionál a 
výborný člověk. Spolupracují s námi i další lékaři z traumacentra, kteří budou schopni ověřovat 
výsledky výzkumné práce v praxi. Hlavní partnerem z privátní sféry, který také zajistí podíl na 
financování výzkumu, je největší český výrobce nástrojů pro humánní lékařství, společnost Medin. 
Většina firem bohužel dnes nemá dostatečné zázemí na to, aby se podílela na výzkumu a vývoji, 
který by se pak promítl v inovacích jejich sortimentu. Proto je pro nás tento partner zvláště cenný, 
máme jistotu, že výsledky nezůstanou jen na papíře. Ale spolupracovníků je daleko více, mezi nimi 
přirozeně i odborníci z Lékařské fakulty Ostravské univerzity. 
 
* Budou mít možnost se podílet na tak zajímavém výzkumu také studenti? 
 
 Bez nich bychom se neobešli. Už dnes mnozí vědí o připravovaném projektu a zajímají se o 
něj. Dílčí výzkumy budou předmětem jejich studijních prací, zvláště účastníci doktorského studia se 
jistě zapojí. Tohle je totiž pro ně ta nejlepší škola. 
 
* Pokud Technologická agentura ČR vybere váš projekt jako vhodný k financování, tak byste měli 
odstartovat s konkrétními výzkumnými pracemi na začátku roku 2014. Ale co když neuspějete? 
Nebude pak práce s přípravou, do které jste investovali tolik energie, zbytečná? 
 



 Ten projekt je natolik zajímavý, že kdybychom náhodou neuspěli v tomto konkrétním případě, 
jistě se to povede jinde. Pak nás čeká úžasných šest let. Žijeme v regionu, který je hlavně průmyslový. 
Ovšem tady se nám otevírají obrovské možnosti do budoucnosti, a proto mě ta práce tak láká. 
 
*** 
 
”Ten projekt je natolik zajímavý, že kdybychom náhodou neuspěli v tomto konkrétním případě, jistě se 
to povede jinde. Tady se nám otevírají obrovské možnosti do budoucnosti, a proto mě ta práce tak 
láká. 
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