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Součástí skupiny SMOLO je také firma Beskydská stavební, a.s., realizující významné stavby na území kraje.



Vážení obchodní partneři a spolupracovníci,
úsilí o posílení významu značky Smolo v regionu bylo završeno začátkem 
července, kdy se naše skupina rozrostla o další firmu – Nehlsen Třinec, s.r.o. 
Tato společnost bude nově působit pod obchodním názvem Smolo CZ. 

Naše partnery chci ujistit, že akvizice pro ně nic závažného nemění. Nadále 
budeme pokračovat v poskytování služeb a jsme připraveni budovat další 
spolupráci na vzájemné důvěře a spolehlivém servisu. 

Posílení skupiny skýtá velmi dobrou příležitost pro rozšiřování našich 
služeb a také pro udržení konkurenčních cen. Jak jistě víte, hospodářská 
situace se v důsledku globální pandemie nevyvíjí dobře a všichni budou muset 
hledat cesty, po nichž nelehkým obdobím projdou bez újmy. 

Díky transakci jsme získali nejen nové zákazníky, ale také zařízení, která nám 
v portfoliu chyběla, jako jsou sběrné dvory, kompostárna a dotřiďovací linka. Nyní 
budeme moci lépe reagovat na požadavky vyplývající z měnící se odpadové legislativy 
a ze zpřísňování podmínek pro nakládání s odpady. Budeme nacházet přidanou hodnotu 
v  odpadech tak, aby připravované zákonné změny měly na původce odpadu co nejmenší 
finanční i organizační dopad a my budeme co nejvíce konkurenční.

Cílem skupiny SMOLO nadále zůstává zlepšování úrovně služeb při efektivním nakládání s odpady a zavádění 
cirkulární ekonomiky s využitím nových technologií.  Vítám mezi námi nové kolegy a věřím, že se jim bude v naší skupině 
dobře pracovat, že zde naleznou přátelské prostředí. Vždy, a vyslovuji to i za naše jednatele, vnímám své spolupracovníky 
jako členy velké rodiny SMOLO.

Současně mi dovolte zde vyzvednout všechny kolegy ze skupiny, kteří se aktivně zapojili do řešení problémů spoje-
ných s pandemii a do nacházení cest, jak sladit překotně se měnící předpisy a požadavky s udržením firmy v provozu, s do-
držením našich smluvních závazků a ochranou celých pracovních týmů. Díky Vám se nám daří situaci již více než čtyři 
měsíce velmi dobře zvládat. Děkuji!

Ing. Tadeáš Cichy, 
předseda představenstva SMOLO

Vážení kolegové, milí čtenáři,
pandemie nás všechny postavila před dosud neznámé úkoly. Náhle jsme museli 
řešit do té doby nepředstavitelné problémy pro zajištění dalšího pokračování 
růstu našich staveb, bezpečnosti na pracovištích, dodržení termínů dodávek, 
styku se zaměstnanci. Uvědomuji si, že to byl velmi obtížný úkol především 
pro vedoucí středisek a stavbyvedoucí nebo jejich zástupce.

Chci poděkovat všem zaměstnancům, kteří si přes četné problémy 
vyvolané koronakrizí plnili a plní řádně své pracovní povinnosti, při vědomí 
toho, že budoucnost firmy je pouze v našich rukou. Velmi si takových 
postojů a pracovního nasazení vážím.

Ing. Marek Kufa,
předseda představenstva

Beskydská stavební, a.s.
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„Naše odvětví nemůže postihnout 
lock down, nelze totiž přestat svážet 
a zpracovávat odpady. Pracovníci od-
padových firem patří k profesím, kte-
ré jsou v první linii. Jsou ve stálém 
kontaktu s jinými osobami a manipu-
lují s odpadem, který může pocházet 
od infikovaných osob. Ve spolupráci 
se starosty jsme proto od začátku 
monitorovali onemocnění koronavi-
rem v  obcích a zahájili informační 
kampaň, jak nakládat s komunálním 
odpadem, abychom co nejvíce chrá-
nili občany i  naše pracovníky,“ uvádí 
Ing. David Rucki, jednatel Smolo Tři-
nec. 

Smolo Services, společnost po-
skytující služby především na Ostrav-
sku a Opavsku, ihned vypracovala 
svůj vlastní systém ochrany zaměst-
nanců. „Operativně jsme pronajali 

Jak jsme zvládli dobu koronavirovou
Březen letošního roku uvedl republiku do chaosu. Pandemie viru Covid-19 ovládla a paralyzovala svět. Celé množ-
ství provozů nebo odvětví bylo uzavřeno, občané i firmy byli zatíženi řadou nových povinností.

vybavené buňky tak, aby se naše čety 
popelářů a řidičů nesetkávaly v pře-
vlékárnách a během přestávek a také 
jsme upravili jejich pracovní dobu. 
Zavedli jsme přísné postupy pro do-
držení hygienických opatření. Snaží-
me se co nejvíce chránit všechny za-
městnance a  přitom udržet velmi 
důležitý systém pravidelného svozu 
odpadu. Naštěstí se nám to prozatím 
daří,“ doplňuje David Melichar, jed-
natel Smolo Services.

Odpadové firmy řešily na jaře také 
výraznou změnu struktury odpadu. 
Objem směsného komunálního od-
padu narůstal s tím, jak byli lidé uvěz-
něni doma. Naopak méně bylo odpa-
du z průmyslu, obalových kartonů, 
folií z nábytkářských řetězců nebo 
prodejen elektro a jídelních zbytků 
z veřejného stravování. 2
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Všechny zodpovědné pracovníky 
trápil nedostatek desinfekce a ochran-
ných prostředků. Společnosti řešily 
problém s povinností nošení roušek 
po svém. V žádném velkoobchodu ne-
byly k mání a výrobci nabízeli měsíční 
objednací lhůty. Většinou se však v ka-
ždé firmě ze skupiny našel dobrovol-
ník, který je pro kolegy vyrobil.

V Beskydské stavební to byla asis-
tentka technického úseku Renáta Lel-
keš, která nakonec ušila i s pomocí 
rodiny více než 800 roušek, a to ne-
jen pro své spolupracovníky ze sta-
vební společnosti, ale také pro sociál-
ní ústavy a dětské oddělení karvinské 
nemocnice. „Kolegové vědí, že mám 
velmi ráda ruční práce. V březnu, 
když začal problém s koronavirem, 
jsem měla nastoupit do dalšího kur-
zu šití pro pokročilé. Ten se kvůli pan-
demii nekonal, ale ředitel Ing. Jiří Do-
hnal mne oslovil, zda bych se neujala 
výroby ústenek pro zaměstnance. 
Odložila jsem tedy přípravy na Veli-
konoce a začala hledat na internetu 
střihy. Naštěstí ministerstvo zdravot-
nictví zveřejnilo na svém webu mi-
mo jiné návod, jak roušky šít, a do-
poručilo vhodný materiál. Ten ob-
jednala a  zaplatila firma,“ vzpomíná  
Renáta Lelkeš s tím, že ji s výrobou 
pomáhala hlavně maminka. Denně 
zvládala maximálně 70 kusů. Šila cel-
kem čtyři typy ústenek, ale jí samé 
nejvíce vyhovuje tzv. prvorepubliko-
vá rouška. Nakonec obdržel každý 

zaměstnanec Beskydské stavební dva 
kusy a část zůstala ve skladu pro dal-
ší potřeby firmy. 

V hotelu a restauraci Steelhouse 
a v Kartě Group dodnes nosí perso-
nál ochranné roušky, které vyrobila 
mimo jiné finanční ředitelka Moni-
ka Szotková, ale především referent-
ka Blanka Cichá. „Nějaké látky jsem 
měla doma, něco jsem dokupovala 
postupně po internetu, finančně mi 
přispívaly i kolegyně. Jak šel čas, za-
čali lidé vnímat roušku i jako módní 
doplněk a řešili barevnost nebo vzo-
ry. Bohužel mi vypověděl poslušnost 
šicí stroj, ale nákup nového kolegyně 
rovněž finančně podpořily. Za všech-
ny donátory děkuji především správ-
kyni budovy hotelu Radce Janotové 
a jejímu manželovi,“ usmívá se vděč-
ně Blanka Cichá. 

Šily také rodinné příslušnice a do fi-
rem se dostávaly i ústenky od dárců. 
„Velmi mile nás zaskočily dámy, které 
nám přinesly do firmy pro naše za-
městnance zdarma „andělské roušky“, 
které šily v Třinci dobrovolnice. Chtěl 
bych jim za to ještě jednou i touto ces-
tou poděkovat,“ vzkazuje Lukáš Bojko, 
jednatel Smolo Hydraulics.

tp  V rouškách, které vyrobila Blanka Cichá, uvidíte mimo jiné i údržbáře v hotelu 
Steelhouse.

tq  Renáta Lelkeš z Beskydské stavební ušila přes 800 ústenek.
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Jak stavbu vidí 
Ing. Marcel Konesz, 
vedoucí střediska 14 HSV, 
Beskydská stavební?
Ve Vřesině u Opavy se jedná o novo-
stavbu tělocvičny s propojením na stá-
vající objekty základní a mateřské ško-
ly, o půdorysném rozměru cca 31,0 m x 
31,0 m a výšce cca 11,0 m. Objekt je čás-
tečně jednopodlažní (v místě hrací plo-
chy) a dvoupodlažní (v místě přístavku). 

Za svou profesní kariéru jsem se 
ještě nesetkal se složitějšími zákla-
dovými podmínkami, než byly právě 
zde. Kombinace vysoké hladiny pod-
zemní vody, pískového podloží a ne-
dostatečně zpracované projektové 
dokumentace pro provedení stavby, 
to byly důvody, jež vedly k nutnosti 
přepracování projektové dokumen-
tace, a to nejen založení objektu. 

S ohledem na výše uvedené byla 
stavba na přibližně čtyři měsíce přeru-
šena. Po tuto dobu se řešilo nejen 

Děti dostaly k vysvědčení krásný dárek 
– využijí jej také dospělí
Pro obec Vřesina u Opavy jsme postavili novou tělocvičnu pro školní děti a pro sportovní a relaxační aktivity občanů.  
Přístavba tělocvičny ke stávající základní a mateřské škole nabízí kromě hrací plochy také saunu a malou posilovnu. 
Sociální zázemí a dvoupodlažní tribuna s 50 místy k sezení a 30 ke stání umožní pořádání turnajů. Školní areál získal 
také nové parkoviště pro 12 automobilů. Přes složité podmínky, které načas vedly dokonce k přerušení stavby, se po-
dařilo zajímavé a funkční dílo. Novostavba vyniká nevšední a na realizaci náročnou prosklenou fasádou. 



vlastní založení objektu, ale také kom-
plexní optimalizace stavby – ve snaze, 
aby nedošlo k navýšení ceny díla. Mo-
hu říci, že koncem dubna 2019 jsme 
společně s investorem došli k závěru, 
že se tato optimalizace povedla a moh-
lo se tedy opět začít stavět.

Objekt je založen na 120 mikropi-
lotech, které vynášejí železobetono-
vou základovou desku. Konstrukčně 
byla stavba navržena dosti složitě 
jako skeletová železobetonová kon-
strukce v kombinaci prefabrikova-
ných sloupů, průvlaků a trámů s mo-
nolitickými trámy, průvlaky, stropy 
a schodišti. Nosná konstrukce zastře-
šení je provedena z lepených dřevěných 
vazníků o délce 24 m a výšce 1,25 m. 5
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Vyzděné obvodové konstrukce 
jsou opatřeny kontaktním zateplova-
cím systémem a velmi pěknou pro-
sklenou strukturální fasádou. Tato 
nevšední a dosti náročná prosklená 
fasáda byla řešena v rámci přípravy 
ve 3D modelech. Vnitřní vybavení je 
již klasikou ve vybavení objektů to-
hoto charakteru, jen s požadavkem 
na nevšední design objektu. Na zá-
kladě tohoto požadavku byly inves-
torem vybírány také jednotlivé kom-
ponenty vybavení interiéru.

Závěrem mne nenapadá nic jiného 
než tvrzení „Když se chce, všechno 
jde“, i když na počátku stavby to vypa-
dalo trochu jinak. I přes nevyhovující 
prováděcí projektovou dokumentaci 

stavby, složité základové poměry a vel-
mi náročného investora se dle mého 
názoru povedla pěkná stavba, ze které 
snad budou mít místní lidé radost.

Touto cestou bych chtěl rovněž 
poděkovat – Ing. Danielu Pieszkovi, 
za pomoc při optimalizaci projektové 
dokumentace, stavbyvedoucímu Ing. 
Jiřímu Bajgarovi a zejména výrobní-
mu přípraváři Ing. Radimu Stasíkovi. 

Ing. Marcel Konesz

Objednatel: obec Vřesina
Zahájení stavby: 08/2018
Přerušení stavby: 01/2019–04/2019
Dokončení stavby a předání díla: 
19.06.2020
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Rekonstrukce školy:
změny v rozsahu i postupech prací
Generální rekonstrukce komplexu budov Gymnázia J. Słowackého v Českém Těšíně se dostala do další fáze. Sta-
vaři ze společnosti Beskydská stavební zesílili konstrukci hlavní budovy školy, na střeše navazujícího objektu tě-
locvičny pracují pokrývači.

„V současné době jsme dokončili sta-
tické ztužení průvlaků čtvrtého a pá-
tého podlaží školy, dále pokračujeme 
ve výměně oken. Zahájili jsme práce 
na fasádě sousední tělocvičny, jejíž 
statiku jsme již dříve zesílili spřaže-
ním ocelovými nosníky. V interiéru 
školy provádíme dispoziční změny 
a připravujeme se na demontáž arký-
řů a pásového světlíku střechy školy. 
Ta je již připravena na montáž nové 
hliníkové krytiny,“ uvedl Bc. Petr Piprek, 
vedoucí střediska HSV 11 Beskydské 
stavební z Třince. 

Doplnil také, že skutečný stav pů-
vodního objektu gymnázia se ukázal 
být v rozporu s tím, co očekával pro-
jekt, a to si vyžádalo nutné změny v po-
stupech i rozsahu prací. Největším pro-
blémem je podle zástupce investora 
obrovský světlík na budově. Během po-
stupu prací vyšlo najevo, že je zcela 
prolezlý korozí, navíc byl během vý-
stavby školy neodborně proveden, tak-
že se bude muset celý vyměnit.

p  Zadní trakt školy 
a navazující tělocvična.

p  Projekt rekonstrukce gymnázia realizuje středisko HSV 11 z Třince, které vede 
Petr Piprek. Jde o technicky i organizačně velmi náročnou stavbu, která je zajíma
vým tématem i pro novináře.

„Stavaři, a s tím se v projektu původ-
ně nepočítalo, musí vyzdít nový věnec, 
do kterého ukotví nový světlík. Také je 

nutné prozatímní zastřešení budovy, 
aby do školy nepršelo,“ uvedl náměstek 
hejtmana Mgr. Stanislav Folwarczny.



Největší zakázka v historii
krajského školství zdárně pokračuje

Sanatorium má novou čistírnu odpadních vod 

Přes více než dva měsíce trvající nouzový stav a další vládní opaření pokračuje stavba supermoderních dílen ve 
dvou lokalitách pro praktické vyučování Střední odborné školy ve Frýdku-Místku.

Beskydská stavební dokončila kompletní rekonstrukci čistírny odpadních vod (COV) pro Sanatorium Jablunkov, 
jediné zařízení v kraji pro léčbu tuberkulózy.

„Snažíme se držet postup dle platné-
ho harmonogramu. Pokud by došlo 
k posunu termínu dokončení díla, tak 
bude nesrovnatelně kratší ve srovná-
ní s dobou, po kterou byl u nás vyhlá-
šen nouzový stav,“ uvedl Ing. Jiří Ku-
chtíček, vedoucí střediska HSV 13 
Beskydské stavební, které soutěž na 
největší zakázku v historii krajského 
školství vyhrálo.

Veškeré náklady na výstavbu 
uhradí ze svého rozpočtu Moravsko-
slezský kraj. Stavební práce přijdou 
na 183,7 milionu korun. „Nemalé pro-
středky vynaložíme i na vybavení dí-
len. Skoro 46 milionů do vybavení 
dílny v Lískovecké ulici, dalších skoro 
17 milionů si vyžádá vybavení druhé 
dílny v ulici Na Hrázi,“ vyčíslil náměs-
tek hejtmana kraje pro investice 
Ing. Jaroslav Kania.

Skelet obou budov, které se staví 
souběžně, je navržen z prefabrikova-
ného železobetonu, se založením na 
vrtaných pilotách. „Kromě vládních 
opatření je pro nás omezující i nedo-
statek místa pro dostatečné zařízení 
staveniště u obou staveb. Je tedy ob-
tížné koordinovat jednotlivé po sobě 
jdoucí dodávky, abychom se na místě 
„nezasekali“. Na druhou stranu naše 
společnost již realizovala řadu mno-
hem složitějších zakázek,“ doplnil Ku-
chtíček.

Dvě nové budovy budou žákům 
a  jejich pedagogům nabízet nejen 

Zakázka zahrnovala rekonstrukci stá-
vajících objektů a změnu technologie 
čištění splašků z biologického filtru na 
technologii s aktivací. Součástí do-
dávky byla také nová aktivační nádrž 
pro biologické čištění.

„Zakázku jsme odevzdali bez vad 
a nedodělků. V sanatoriu jsme praco-
vali již dříve, mimo jiné jsme v roce 

p  Výstavba dílen v Lískovecké ulici.

p  Výstavba dílen v ulici Na Hrázi.

moderní dílny a laboratoře, ale také 
potřebné zázemí, sklady, učebny, ka-
binety a šatny. „Technické možnosti 
a nové technologie se dynamicky vy-

2018 vyhráli a za rekordního půl roku 
realizovali zakázku na kompletní re-
konstrukci a modernizaci oddělení 
pro léčbu plicních chorob, která zahr-
novala také vestavbu nových sociál-
ních zařízení do pokojů. V roce 2015 
jsme se podíleli na rozsáhlém projek-
tu zkvalitnění ošetřovatelské péče na 
dvou odděleních sanatoria,“ uvedl 

Bc.  Petr Piprek, vedoucí střediska 11 
společnosti Beskydská stavební. 

Sanatorium Jablunkov má tří lůž-
ková oddělení neumologie a fizeolo-
gie, léčebnu dlouhodobě nemocných 
a oddělení ošetřovatelské péče. Zřizo-
vatelem zařízení a investorem akce 
modernizace COV je Moravskoslez-
ský kraj.

víjí. Na to musíme reagovat a středo-
školákům zajistit co nejlepší podmín-
ky pro výuku,” řekl náměstek hejtma-
na kraje Mgr. Stanislav Folwarczny.
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„Momentálně jsme zde práci ukončili. Provedli jsme od-
bornou demontáž odtěžení opěr, křídel, úložných prahů 
a říms na jedné straně mostu a také protihlukových stěn. 
Nosná konstrukce přemostění je prozatím usazena na 
podpěrných skružích. Vytvořili jsme prostor pro nové opě-
ry, které vybuduje generální dodavatel stavby,“ popsal si-
tuaci vedoucí projektu Marek Szkandera ze společnosti 
Smolo Recycling s.r.o.

Pracovníci z mostu odtěžili a odvezli k dalšímu zpraco-
vání 250 nákladních vozidel sutin a zeminy. „Ve skupině 
Smolo klademe velký důraz na cirkulární ekonomiku a dal-
ší využití odpadů. Beton drtíme a třídíme na požadované 
frakce a v mnoha případech můžeme takto nahradit pří-

rodní kamenivo. Ke zpracování stavební suti dochází i pří-
mo na staveništi, k tomu účelu máme k dispozici také mo-
bilní recyklační linky, drtiče a třidiče, ale zde to nebylo 
možné s ohledem na omezený prostor. Proto jsme většinu 
materiálu převezli do našeho zařízení v Ropici, kde umíme 
zpracovat i zeminu z výkopů,“ vysvětlil Jiří Labuda, vedoucí 
stavební činnosti a recyklace Smolo Recycling, s.r.o. 

Důvodem generální opravy prvního přemostění bylo 
vychylování mostních opěr, které vedlo ke stále většímu 
zvlnění vozovky. Po celou dobu rekonstrukce se v obou 
směrech jezdilo jen v jednom pruhu. V dalším roce začne 
druhá etapa, kdy se bude obdobně opravovat související 
most.

Skončila 1. etapa bourání mostních 
opěr na obchvatu Českého Těšína
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Skončila demolice opěr přemostění u mezinárodního hraničního přechodu v Chotěbuzi, na obchvatu města Čes-
ký Těšín, která byla svěřena firmě Smolo Recycling s.r.o. 

1. etapa (červen, červenec 2020)
Odborná demontáž opěr, křídel, úložných prahů a římsy 
mostů a protihlukových stěn a jejich následné zpracová-
ní, celkem:
300 m3 betonu 
200 m2 protihlukových stěn
9 000 m2 mostních izolací
2 500 m3 zeminy z výkopů a hloubení

Za rok se vrátíme na souběžný most č. 48–100.2.

Investor stavby:  Ředitelství silnic a dálnic ČR
Generální dodavatel stavby: Firesta – Fišer,
   rekonstrukce, stavby a.s.
Bourací a zemní práce: Smolo Recycling s.r.o.



PRODEJ KAMENIVA, ŠTĚRKU A PÍSKU
Ropice 20 (Starý mlýn)
Nabízíme písky, přírodní těžené kamenivo, strusky, lomový 
kámen, kamennou kůru, zásypový písek, cihelnou, betono-
vou a asfaltovou drť. Likvidujeme stavební odpady.
Zajišťujeme dopravu vozidlem do 6 tun.

Pracovní doba: pondělí – pátek, 6.00 – 17:00 ropice.recycling@smolo.cz
Tel.: 605 201 194, 605 201 195 www.recyklacesmolo.cz



Zákazníkovi již slouží MAN TGX „Tri-
dem“ s valníkovou nástavbou a hyd-
raulickým jeřábem HMF 4020 K RCS 
se sedmi hydraulickými výsuvy, které 
jsou navíc doplněné o další tři manu-
ální výsuvy. Navíc je jeřáb doplněn 
o hydraulický naviják. 

Pokud mám tuto zakázku vyjádřit 
v číslech, tak to bude takto: jde o 40tu-
nometrový jeřáb s hydraulickým vý-
suvem do 19 m a manuálními výsuvy 
do 26 m, kde je maximální nosnost 

Hydraulické ruky HMF „stále větší a delší “
Od března do července jsme přes přetrvávající komplikace s dodávkami nových jeřábů i dílů v termínu do-
končili a předali našim zákazníkům další vozidla. Jsou mezi nimi speciály, na které jsme obzvlášť hrdí.

700 kg, navíc je vybaven 3,5tunovým 
navijákem. Jeřáb, naviják i všechny je-
ho podpěry jsou rádiově ovládané.

Dále jsme předali hydraulické jeřá-
by HMF do různých sektorů, jako jsou 
státní správa, údržba zeleně kolem 
cest, stavebnictví a taky odpady.

Tímto bych rád poděkoval celému 
týmu SMOLO Hydraulics a už nyní pra-
cujeme na další rekordní nástavbě.

Tomáš Němec,
jednatel SMOLO Hydraulics

Máme ruky 
na každou práci
•	 HyDRauLICKé NaKLáDaCí jeřáBy
  Držíme výhradní zastoupení dánské 

značky HMF pro český a slovenský trh. 

•	 NOSIČe KONTejNeRů
  Na poli kontejnerové manipulační 

techniky nabízíme spolehlivé značky 
CTSlif t a HyvaLif t

•	 ZveDaCí PLOšINy
 Dodáváme osvědčenou značku ZEPRO

 SMOLO Hydraulics s.r.o. 
 Frýdecká 572
 739 61 Třinec - Lyžbice
 Prodej: +420 734 767 866
 Servis: +420 734 767 867
 e-mail:  hydraulics@smolo.cz
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Máme ruky 
na každou práci
•	 HyDRauLICKé NaKLáDaCí jeřáBy
  Držíme výhradní zastoupení dánské 

značky HMF pro český a slovenský trh. 

•	 NOSIČe KONTejNeRů
  Na poli kontejnerové manipulační 

techniky nabízíme spolehlivé značky 
CTSlif t a HyvaLif t

•	 ZveDaCí PLOšINy
 Dodáváme osvědčenou značku ZEPRO

 SMOLO Hydraulics s.r.o. 
 Frýdecká 572
 739 61 Třinec - Lyžbice
 Prodej: +420 734 767 866
 Servis: +420 734 767 867
 e-mail:  hydraulics@smolo.cz

Stezka se stala součástí páteřní cyklo-
trasy č. 10 z Bukovce do Bohumína 
a  vede po obou stranách silnice smě-
rem na Český Těšín. Hojně ji využívají 
zaměstnanci Třineckých železáren a fi-
rem ve zdejší průmyslové zóně. „Děku-
ji všem lidem, kteří do práce jezdí a na-
dále budou jezdit na kolech. Před osmi 
lety jsme tady v Třinci hovořili o vybu-
dování werkové magistrály a já jsem 
rád, že se ji daří postupně realizovat,“ 
uvedl generální ředitel Třineckých že-
lezáren Ing. Jan Czudek.

Práce na cyklostezce komplikoval 
obtížný terén. Tam, kde vedou v soubě-
hu různá podzemní vedení, se musel 
respektovat požadavek vlastníka sítí 
a položit rozebíratelný povrch z dlažby. 
Tam, kde by kořenový systém stromů 
mohl stavbu v budoucnu narušit, se 
musel naopak použít beton. Ostatní 
části cyklostezky mají povrch živičný.

„V poslední době pozorujeme ob-
rovský zájem o cyklistiku. Lidé po době 
koronavirové přesedlali na kola. Proto 
věříme, že cyklostezku využijí maxi-
málně – jak pro své volnočasové akti-
vity, tak pro cesty do práce. A díky to-
mu zase o něco ubude aut,“ připo-
mněla s povděkem primátorka Třince 
RNDr. Věra Palkovská s tím, že šlo 
o jednu z nejnákladnějších a nesloži-
tějších investičních akcí posledních let, 
na kterou získalo Město Třinec dotaci. 

Na nové cyklostezce
jsme pracovali jako subdodavatel
Téměř čtyři kilometry dlouhá cyklostezka nově propojila Třinec s částí Konská a slibuje bezpečnější jízdu na kolech. 
Naše společnost Smolo Třinec má také jako subdodavatel malý podíl na finální realizaci této zakázky.

p  Primátorka Třince RNDr. Věra Palkovská s generálním ředitelem Třineckých železá
ren Ing. Janem Czudkem a personálním ředitelem Ing. Ivo Žižkou během slavnostního 
otevření cyklostezky. Železárny se zapojily do celonárodní výzvy Do práce na kole.
q  Od svých devatenácti let je náměstek primátorky Radim Kozlovský po úrazu upou
tán na invalidní vozík, přesto je velkým fandou sportu, i cyklistiky.
uq  Nová cyklotrasa vede obtížným terénem.
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Od konce 12. století započala vlna osíd-
lování dosud pustých krajů, vzrůstal 
obchod a ten vyžadoval, aby se vyjež-
děné a ušlapané stezky postupně mě-
nily v pevnější cesty. Od 13. století tak již 
docházelo k systematickému budová-
ní komunikací. K jejich stavbám a opra-
vám byli ovšem nuceni poddaní, tedy 
laikové, kteří neměli v tomto oboru žád-
né zkušenosti, a nové silnice byly proto 
většinou nekvalitní. Panstvo, které na 
nich vybíralo mýtné, omlouvalo tento 
stav tvrzením, že kvalitní cesty jsou pro 
zemi nevýhodou, poněvadž usnadňují 
nepřátelské vpády cizích vojsk. Rovněž 
povinnost vysekávat kolem cest z bez-
pečnostních důvodů lesní porosty na 
vzdálenost „co by dohodil kamenem 
obepjatým prsty“ byla zanedbávána.

Začátek budování 
moderních silnic
Silniční síť se v českých zemích pod-
statně rozšířila a také se stala bezpeč-
nější teprve ve 14. století, za vlády 
Karla IV. (1346–1378). Cesty se tehdy 

začaly vyspravovat, a na nebezpeč-
ných místech byly dokonce střeženy. 
Bezpečnější a kvalitnější silnice oživi-
ly kupecký ruch a trhy, čímž přispěly 
ke vzniku a budování nových měst. 
Za vlády Karla IV. byla také vybudová-
na komunikace mezi Prahou a Vídní, 
která je považována za první tzv. „sil-
nou cestu“ v Čechách.

Po husitském období, během kte-
rého byly silnice značně poničeny, za-
čal růst význam měst a vznikaly další 
a další mýtné brány, ovšem o řádnou 
údržbu zemských komunikací se prak-
ticky nikdo nestaral. 

V první polovině 17. století bylo vy-
dáno nařízení, že obě strany cest mu-
sejí být v zájmu zajištění bezpečí po-
vozů vymýceny, a to na dostřel pistole 
nebo na šířku „co by se volně obrátil 
vůz se šesti koňmi“. 

Systematické budování silnic v čes-
kých zemích se ovšem datuje až od do-
by vlády Karla VI. (1711–1740), otce Ma-
rie Terezie, tedy od počátku 18. století, 
kdy u nás vznikla také první silniční 
mapa.

Péče o silnice
od středověku po současnost
Údržba komunikací je téměř tak stará, jak jsou staré zpevněné zemské stez-
ky. Od nepaměti procházely přes země české, moravské a slezské karavany 
s jantarem, kovy, solí, kožešinami či dobytkem.
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p  Náměstí v Hlučíně – vzadu vlevo dneš
ní Kosmos. Souprava pro asfaltování a hr
dý majitel motocyklu.

První technické normy 
a patenty
Roku 1725 byla zřízena separační komi-
se pro řízení silničních prací a garantem 
výstavby a údržby silnic se stala monar-
chie. O rok později byla vydána první 
technická norma řešící mimo jiné kon-
strukci vozovky. V roce 1736 byl vydán 
mýtný patent, který sjednotil systém 
výběru poplatků v říši. Výnosy šlechty 
a měst z provozování silnic (podíl z daní 
od kupců, mostné a další související 
finance) se odváděly do „silničního fon-
du“ v rámci císařské pokladny. Díky to-

SLOvNíČeK
silnice – výraz poprvé doložen v zápisu 
z roku 1389; vznikl zkrácením staršího spo-
jení „silná cesta“ – mohlo se jednat o ces-
tu lépe zpevněnou nebo více používanou
pacht, arenda – pronájem
mostné – poplatek za použití mostu, kte-
rý měl zčásti sloužit i k opravám mostů 
(např. v Praze se přestalo mostné defini-
tivně platit až v roce 1925)
mostní žito – naturální dávka ve formě 
obilí za údržbu mostů a cest; v opavském 
mostním rejstříku z r. 1349 je uvedeno 69 
obcí, které byly povinny odvádět tuto 
dávku městu Opava

1. část



„Po válce se jednak nedostávalo mužů. Mnozí padli, byli 
zavražděni nebo se vrátili domů s podlomeným zdravím. 
Na druhé straně zde byly ženy, které hledaly práci, aby 
uživily sebe a děti,“ zavzpomínala paní Dana Hrušková 
z  Opavska. Její otec na konci druhé světové války padl, 
a když se její maminka Alžběta Kašparová vrátila z nuce-
ných prací, našla obživu u správy silnic, kde pracoval, 
pravděpodobně ve funkci úsekového předáka, i její děde-
ček. K opravám komunikací nastoupila hned po válce ve 
svých 26 letech a vydržela zde zhruba do roku 1952.

„Tehdy jsme bydleli v Darkovičkách. Vybavuji si, jak se 
asfaltovaly cesty kolem – horko, smrad z rozehřátého as-
faltu, téru, jak jsme mu říkali, bafající komín parního válce, 
který nový povrch pomalu urovnával… a mezi dělníky hlav-
ně ženy. Většinu z nich jsem znala, často byly ovdovělé ja-
ko naše maminka nebo neprovdané. Pracovaly v  šatech, 
zástěře a šátku – tak, jak se oblékaly do každodenní práce 
v domácnosti a kolem domu,“ vybavuje si paní Hrušková.

Darkovičky patřily do oblasti Hlučínska, kudy prošla 
fronta a kde proběhly těžké boje v rámci ostravsko-opav-
ské operace. Silnice tu byly skutečně v katastrofálním sta-
vu a práce při zacelování výtluků a výmolů byla pro ženy 
fyzicky velmi náročná. Nejhorší to bylo v zimním období. 

„Pro maminku a další ženy přijížděl v noci nákladní auto-
mobil a ony pak stály po celou dobu na otevřené korbě s lo-
patami a házely štěrk do takového bubnu, z nějž ho stroj 
rozhazoval po zamrzlé silnici. Bylo tehdy sice jen minimum 
osobních aut, ale jezdily autobusy a zásobování a pro ně 
bylo třeba udržovat sjízdnost. Maminka se vracela domů 
vyčerpaná a promrzlá, i když si ženy na sebe navlékaly, co 
jen mohly. Zimy tehdy byly pořádné, sněhu bylo tolik, že se 
v něm prohazovaly hluboké chodníky, někdy dokonce tu-
nely,“ doplňuje vzpomínky z dětství paní Hrušková.

Ženy tehdy často pracovaly také na stavbách nebo při vý-
robě cihel, protože stavebního materiálu byl nedostatek. 
Stejně jako potravin. „Cestáři si brali do práce na celý den 
bandasku s meltou a chleba s marmeládou. Když bylo dobře, 
byl namazán šmolcem, jak jsme říkali škvařenému sádlu. Ba-
bička měla kozu, a když nám chtěli podstrojit, namočili nám 
kousek chleba do mléka a posypali krystalovým cukrem. Ale 
nepamatuji si, že bychom byli nějak nešťastní. Naopak, celé 
dětství jsme strávili běhajíce naboso po zahradách a polích. 
Měli jsme tak ztvrdlá chodidla, že nás nebolela ani chůze po 
strništi,“ uzavírá své vzpomínky s veselým úsměvem dcera 
Alžběty Kašparové, která během těžké práce při opravách sil-
nic dokázala řádně vychovat i své tři děti. 

Těžká práce žen při údržbě silnic v poválečné době 
ze vzpomínek paní Dany Hruškové
Nebylo neobvyklé, že ženy během válek a po nich pracovaly v nejtěžších provozech a zastávaly čistě mužská povolání. 
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p  Poválečná četa silničářů v Darkovičkách. Jakub Baďura (dědeček Alžběty Kašparové) na parním válci s pokrývkou hlavy velmi po
dobnou kulaté generálské čepici, jakou nosíval Milan Rastislav Štefánik, jeden ze zakladatelů československého státu. Ženy na foto
grafii se takto oblékaly běžně, na nohách mají pro práci na silnici obuv, ale jinak se tehdy botami velmi šetřilo. Alžběta Kašparová 
(nar. 1919) stojí u komína parního válce, další ženy jsou také z Darkoviček. Dnes je obec součástí Hlučína.



muto opatření a robotní povinnosti 
poddaných při stavbě císařských silnic 
se stav komunikací postupně lepšil a sil-
niční síť se dál rozšiřovala. Výstavbu sil-
nic tak financoval stát za spoluúčasti 
majitelů příslušných panství.

V této době také vznikly první před-
pisy upravující povinnosti při stavbě 
a údržbě silnic a pro ochranu cest před 
poškozením a nadměrným opotřebe-
ním. Ke konci vlády Karla VI. byla uzá-
koněna i povinnost vysazovat a udržo-
vat silniční zeleň a povinnost zřizovat 
podél nových silnic založených na 
měkkých půdách úzké vedlejší silnice, 
které se měly za příznivého počasí vy-
užívat přednostně, aby odlehčily pro-
vozu na hlavních komunikacích. 

Jelikož si císařští místodržící v Praze 
Karlu VI. soustavně stěžovali, že se 
z důvodu špatných cest vyhýbají Praze 
kupci, vyšel jim císař vstříc a v roce 1727 
schválil ambiciózní plán na výstavbu 
šesti hlavních silnic v Čechách, které 

zde měly zlepšit cestování a přepravu 
nákladů mezi Prahou a nejdůležitěj-
šími okolními městy. Byly tak vybudo-
vány první kilometry umělých cest, 
tzv. silnic francouzského typu, po vzo-
ru dlážděných cest vedoucích ze staré-
ho Říma. Základním zpevňovacím ele-
mentem bylo štětové lože, tedy pod-
kladní vrstva z velkých lomových ka-
menů jehlanovitého tvaru se čtyřúhel-
níkovou základnou, které se kladly 
ručně špičkou vzhůru těsně k sobě tak, 
aby se sousední řady pokud možno vá-
zaly. Po vyštětování se špičky pyrami-
dovitých kamenů přesahující přede-
psanou tloušťku podloží urazily palicí 
a mezery mezi kameny se vysypaly os-
trými úlomky kamene tak, aby horní 
plocha štětu byla souvislá. Na připra-
vené štětové lože se pak pokládala 
vrstva štěrku, případně písku, která 
se důkladně udusávala. První taková 
pevná silnice v českých zemích spojo-
vala města Prahu a Jihlavu.

Po císařově smrti v roce 1740 se 
však v důsledku následujícího dlou-
holetého válečného konfliktu o ra-
kouské dědictví budování dalších sil-
nic tohoto typu zastavilo, takže bě-
hem 18. století se na špatném stavu 
silnic v Čechách mnoho nezměnilo. 
„Cesta touto zemí byla jednou z nej-
únavnějších, jakou jsem kdy v životě 
podnikl,“ postěžoval si na pobyt v čes-
kých zemích anglický skladatel a his-
torik Charles Burney ve svém „Hudeb-
ním cestopisu 18. věku“. 

Nicméně panovnice Marie Terezie 
(1740–1780) vydala v rámci osvícen-
ských reforem na sklonku své vlády, 
17. března 1778, první ucelený silniční 
zákon v Rakousku a českých zemích, 
o jehož významu i důsledcích se více 
dočtete v dalším díle.

(pozn. redakce:
čerpáno bylo mimo jiné z textu

Správy silnic Olomouckého kraje)

Opravy výtluků a trhlin, ale i nové povrchy
Smolo Třinec s.r.o., se zabývá komplexními službami v oblasti letní i zimní údržby místních a účelových komunikací, a to 
pro samosprávní celky i soukromé subjekty. Zajišťuje také opravy zpevněných ploch s použitím různých metod a techno-
logií. Například pro krnovskou společnost Značky Morava opravuje jako subdodavatel komunikace I. třídy.

p  Roman Byrtus a Marek Friedl z firmy Smolo Třinec ovládají rameno na soupravě Turbo 5000 při soukromé zakázce zpevnění pří
stupové komunikace k domům v Chotěbuzi. Trysková metoda nanášení asfaltové směsi je nejlevnější a nejrychlejší technologii zpev
ňování komunikací.14
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Údržba komunikací

•  Letní a zimní údržba
•  Opravy komunikací

•  Převoz a manipulace těžkých břemen

Údržba pozemních komunikací 
se netýká pouze měst a obcí

Obsluhujeme
nákupní střediska  •  čerpací stanice  •  areály firem  •  školy, školky apod.

Na všechny provozovatele účelových komunikací se vztahuje zákon o jejich údržbě. 

Odborné odstraňování závad na komunikacích a zajištění sjízdnosti je v zájmu provozovatelů 
veřejně přístupných účelových komunikací – také kvůli nutnosti hradit vzniklé škody.

Naši silnou stránkou je moderní technická vybavenost

	•		Multifunkční stroje pro letní i zimní údržbu, s čelním nakladačem, tříbodovým závěsem, 
komunální hydraulikou a návěsem s nosičem kontejnerů Abroll.

•	 Kolový nakladač s doplňkovým vybavením jako je např. fréza, sněhová radlice atd.

•		vozidlo s hydraulickou rukou vybavenou háčkem, paletovými vidlemi a nakladačem. 

•		Pro opravy používáme vibrační tandemový válec, vibrační desku pro hutnění a vysprávkovou 
soupravu TURBO 5000.



Celkem 50 tun odpadů naložili zaměstnanci Smolo Třinec jen v jedné lokali-
tě v Orlové-Lazy, v lesním porostu státního podniku Lesy České republiky. 
Černé skládky jsou velkým problémem i pro obce.

Třinečtí získali další zakázky
na likvidaci černých skládek

„Je to obvykle směs nejrůznějších od-
padů. Jde o pneumatiky, suť, části 
autovraků, starý nábytek, vysloužilé 
spotřebiče i obaly z kabelů, které ně-
kdo v  lese opaluje kvůli drahým ba-
revným kovům. Před odvezením na 
skládku musíme z hromady odpadu 
odstranit například pneumatiky, kte-

ré dle zákona uložit na skládku nelze 
a je třeba je zpracovat jiným způso-
bem,“ uvedl Josef Sodzawiczny, jed-
natel společnosti Smolo Třinec.

Specializovaná firma mimo jiné li-
kviduje černé skládky na objednávku 
různých subjektů a s Lesy ČR spolupra-
covala i v minulosti. K likvidaci skládek 

používá speciální techniku, mimo jiné 
hydraulickou ruku s drapákem nebo 
různé typy bagrů.

Zaměstnanci odpadové firmy se 
nad vznikem černých skládek poza-
stavují, protože většina měst i obcí 
má k dispozici sběrné dvory, kam mo-
hou jejich občané odevzdávat nepo-
třebné věci zdarma. 

„Pachatelům, kteří odvezou odpad 
do přírody, bychom rádi naordinovali 
alespoň návštěvu skládky a nejlépe ješ-
tě směnu na třídění odpadu, který tak 
bezstarostně uloží do lesa. Jen z jedné 
lokality v Orlové jsme ručně vytáhli 
a odvezli 65 pneumatik,“ konstatují po-
horšeně zaměstnanci Smolo Třinec.

16
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Poskytujeme služby na míru dle odvětví i rozsahu
•			pravidelné	svozy	komunálních	odpadů

•			svozy	na	výzvu	zákazníka
•			komplexní	odpadové	hospodářství	(KOH)

Jsme garantem dodržení všech zákonných povinností původce odpadu a přinášíme ekonomicky 
přínosná řešení. Navrhneme optimalizaci po stránce technické, logistické, legislativní i personální.

jsme specialisté na průmyslové odpady
	•			zpracovatelský	průmysl	

•			zdravotní	a	gastro-zařízení	
•			prodejní	řetězce,	státní	správa,	administrativní	komplexy

Naší předností je rozmanité technické zázemí
•			moderní	svozová	technika,	vč.	vozů	na	CNG

•			široká	škála	typů	nádob	a	kontejnerů

Individuální cenová kalkulace a profesionální poradenství

Smolo je skupinou českých firem zaměřených na odpadové odvětví, ale také na údržbu komunikací, 
recyklaci, zemní a stavební práce a realizace hydraulických nástaveb, především pro stavební stroje. 

Věříme ve vstřícné a férové jednání.
Rozvíjíme solidní, stabilní a dlouhodobé vztahy s našimi partnery a zákazníky. 

důvěryhodný partner v oblasti nakládání s odpady

· Nakládání s odpady

·  Údržba komunikací

· Demolice, recyklace, zemní práce

· Nástavby - prodej - servis - revize



„Svozy darovaných kol jsou pro nás 
vždy velkou starostí, proto posíláme 
speciální poděkování společnosti 
SMOLO, která nám zapůjčila dva kon-
tejnery a oba přivezla na vlastní ná-
klady až do našich skladů v Koblově. 
Dalším překvapením bylo zapojení 
primátorky Třince RNDr. Věry Palkov-
ské, která nám doručila z městských 
„ztrát a nálezů“ sedm kol, o něž se ni-
kdo déle než pár let nepřihlásil,“ říká 
Petra Mičková, ředitelka projektu.

V Ostravě pomáhají s úpravou bi-
cyklů pro Afriku trestanci z věznice 
v  Heřmanicích. V opravárenské dílně 
projektu „Kola pro Afriku“ nalézají 
práci i muži po výkonu trestu a do 
oprav se zapojují rovněž zaměstnanci 
různých firem v rámci teambuildin-
gových akcí. Bicykly se nejdříve třídí. 
Ty, které nevyhovují požadavkům, se 
použijí na náhradní díly, případně 
jsou opraveny a prodány a výtěžek 

z prodeje pak rovněž putuje na pod-
poru projektu. Vybrané modely (do 
gambijského terénu se nejvíce hodí 
„horáky“) se osazují jednorychlostní-
mi kolečky, bez přehazovačky a pře-
smykačů. Musí to jezdit, dlouho vydr-
žet a být lehce opravitelné. Kola jsou 
v Gambii majetkem škol, které dál za-
jišťují jejich provozuschopnost.

Na dvou kolech 
je svět krásnější
Pan Karel Kupcza má 74 roků. Čtyřicet 
let aktivního života strávil jako zaměst-
nanec údržby vysokých pecí v  Třinec-
kých železárnách a v důchodu pracuje 
téměř 12 let jako dobrovolník v Charitě 
Třinec. Nikdy neměl auto a ani ho ne-
chce mít. 

„Kdyby lidé více jezdili na „dvou 
kolech“, svět kolem nás by byl mno-
hem lepší. Ubylo by znečištění ovzdu-

ší, na sídlištích by bylo mnohem více 
místa. Lidé by byli zdravější, v lepší 
kondici. Já jsem celý život i do práce 
dojížděl na kole, nikdy jsem nepodle-
hl pokušení pořídit si auto. I na výlety 
jsem jezdil na kole, v sedle kola se svět 
lépe poznává,“ říká muž, který se do 
cyklosbírky zapojil už potřetí. Lidé na 
Třinecku to vědí a telefonují mu, zda 
by si u nich nepotřebné kolo nevyzve-
dl, že jej nemají jak dopravit. „Buď na 
něm dojedu, ale většinou je donesu, 
protože jak lidem léta leží ve sklepě, 
tak jsou duše bez „luf tu“. Každý rok 
tak dopravím několik kusů,“ doplňuje.

Kromě toho je Karel Kupcza zapo-
jen do dalších dobrovolnických pro-
gramů, například podporuje seniory, 
kteří jsou osamělí. Navštěvuje je, po-

Rekordní výsledek třinecké sbírky 
„Kola pro Afriku“
Dva kontejnery naplněné nepotřebnými koly jsme na konci května odvezli 
z Třince do Ostravy. Celkem darovali lidé z třineckého regionu do sbírky „Ko-
la pro afriku“ přes dvě stě bicyklů, což je nejvíce v historii tohoto dobročin-
ného projektu organizovaného u nás Charitou Třinec.
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pq  Nakládka kol v Třinci za účasti vedení města a skupiny Smolo.

vídá si s nimi. „Je to náročné, protože 
si s nimi vytvořím silné pouto, a když 
pak navždy odejdou, velmi mne to 
zasáhne. Proč to všechno dělám? To je 
jednoduché, mám rád lidi,“ vysvětluje 
s úsměvem pan Kupcza.

Dominikovo kolo našlo 
druhý život v Gambii 
(příběh jednoho bicyklu) 
Každé kolo má nesporně svůj příběh. 
Některé příběhy známe, jsou hluboké 
a silné, některé vnímáme a tušíme, ně-
které se pojí pouze se štědrostí dárců 
a ve vzpomínkách už zapadly. Nicmé-
ně darovaná kola nabírají „druhý dech“ 
pro svůj nový život. Život ve vzdálené 
Africe. A mají se nač těšit. Jeden takový 
silný příběh vám tu povyprávím:

Dominik z Malé Losenice 12. říj-
na 2013 tragicky zahynul. Sám si v tom-
též roce postavil bicykl, ale osud mu 
nedopřál jezdit na něm dlouho. Když 
Dominikovo kolo jeho teta projektu 
předávala, svěřila se, že ho měla tři ro-
ky doma a nevěděla, jak s ním naložit. 
Jitřilo v ní smutné vzpomínky. Teprve 
cyklosbírka jí v rozhodování pomoh-
la. „Dominik bude mít z takovéto po-
moci tam nahoře velkou radost,“ ujis-
til Dominikovu tetu tehdejší starosta 
Malé Losenice Jaromír Jonák. 

A neuběhl ani rok a Dominikovo 
kolo našlo novou majitelku v Gambii. 
Jmenuje se Amie Bah a je jí 14 let. 
Gambijská dívka byla z darovaného 
kola radostí bez sebe, nikdy neměla 
svůj vlastní bicykl. Žije ve vesnici Kad-
jaba u známých svého tatínka, který 
již zemřel, maminka s jejími souro-
zenci bydlí v jiné vesnici, asi 50 km da-
leko. Amie navštěvuje školu Bun Jeng 
ve 12 kilometrů vzdáleném městečku 
Gunjur, a zatímco dříve musela tuto 
vzdálenost překonávat pěšky, nyní šla-
pe za vzděláním do pedálů – je to pro 
ni neskutečná úleva! 

Amie zná příběh svého kola. Ví, od 
koho a odkud k ní přicestovalo. Je 
šťastná a vděčná.

Já jsem se o Amie dověděl od na-
šeho místního koordinátora Yunuse. 
Když naše kola do Gambie doplula, ne-
chal jsem Dominikův bicykl odložený 
bokem. Věděl jsem, že právě Amie bu-
de tím nejlepším adresátem, který si 
tohle kolo zaslouží. Po předání všech 
darů do předem vybraných škol jsem 
se na Dominikovo kolo posadil a vyra-
zil na přibližně 40 km dlouhou cestu 
do Gunjuru. 19
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p  Darované bicykly zaplnily dva kontejnery, které jsme dopravili do ústředí projektu v Ostravě.

Byl to pro mne zcela nový způsob 
cestování po Gambii, nové doteky 
s milovanou zemí. Šlapal jsem do pe-
dálů s myšlenkou na Dominika, s ra-
dostí a vděčností, které mám s tímto 
projektem možnost prožívat. Horký 
vzduch mi cestu nijak neusnadňoval, 
ale vědomí, že dárkem udělám šťast-
nou jednu skromnou dívku, mi dodá-
valo sílu. Do Gunjuru jsem dorazil po 
více než dvou hodinách – a tam jsem 
se s Amie setkal. Radost a dojetí, kte-
ré patřilo té chvíli, se mě zmocňují 
i teď, při psaní těchto řádků... 

Při všech cestách do Gambie, při 
setkávání s místními lidmi, zejména 
s  dětmi, mnou prostupuje neskuteč-
ně silný pocit vděčnosti. Svět je plný 
darů, říkám si a děkuji – v duchu i tou-
to cestou – všem, kteří myslí nesobec-
ky na jiné a pomáhají potřebným, a to 
nejen zapojením do našeho projektu. 
Děkuji všem, kdo vytvářejí zdravé ko-
munity, motivované touhou dělat 
dobré skutky pro druhé. Svět se tak 
díky nim stává šťastnějším místem 
pro život.

Roman Posolda
zakladatel projektu

Kola pro afriku / Czech bikes for 
Gambian schoolsp  Karel Kupcza je dobrovolníkem, jenž sbíral (a sbírá) kola po celém Třinecku.



Fungujete od roku 2012 – kolik 
kol se Vám za tu dobu podařilo 
dopravit na černý kontinent? 
Do Gambie jsme od vzniku projektu a 
společnosti „Kola pro Afriku“ odeslali 
od roku 2012 (respektive od vypravení 
historicky prvního kontejneru v úno-
ru 2013) více než osm tisíc kol od čes-
kých a slovenských dárců v celkem 23 
velkých lodních kontejnerech. Po-
slední dva roky se nám daří zásadně 
zvyšovat i kvalitu odesílaných bicyk-
lů. Po vyhodnocování životaschop-
nosti darovaných kol v náročném af-
rickém terénu klademe důraz na 
montáž odolných komponentů – ze-
jména jde o zapouzdřené středy, za-
pouzdřené náboje zadních kol, široké 
řetězy. Společně s dalšími odolnými 
komponenty a zjednodušením pů-
vodního „horáka“ tak vytváříme kola 
vhodná do prašného afrického pro-
středí. 

Proč právě Gambie 
a jak tam kola slouží? 
Jak je zajištěn jejich servis? 
Jízdní kola dodáváme od počátku 
projektu dětem v africké Gambii, ke 
které si náš zakladatel projektu Ro-
man vytvořil vztah skrze obdobný 
britský projekt Jole Rider. Od začátku 
jsme byli motivováni velkou touhou 

udělat cokoliv z možného, aby se po-
moc tamním dětem podařila a aby 
nebylajednorázová, ale udržitelná. 

Kola jsou rozdělována dětem, kte-
ré překonávají největší vzdálenosti za 
vzděláním. Spolupracujeme se škola-
mi skrze partnerství s gambijským 
ministerstvem školství. Opravy bicyk-
lů zajišťují námi zaškolení cyklome-
chanici, každá partnerská škola musí 
mít svého. Projekt tak nepřináší jen 
pomoc dětem na jejich cestě do školy, 
přináší také rozvoj pracovních příleži-

tostí. Tito mechanici jsou po absolvo-
vání kurzu opraváře vybaveni odpoví-
dajícím nářadím a školám je také po-
skytována zásoba náhradních dílů. 

Jak to vypadá s epidemiologic-
kou situací v Africe nyní? 
Podaří se tam letos nějakou 
zásilku dopravit?
Zprávy z Gambie o koronavirové kri-
zi přicházejí od našich koordinátorů 
a jsou v porovnání se světem pozitiv-
ní, pokud ovšem vycházejí ze skuteč-
ně objektivní situace. Nevíme totiž, 
jak důsledné je testování. 

Každopádně jsou nyní naše rozpra-
cované dílčí projekty v Gambii poza-
staveny a čekáme na opětovné zaháje-
ní výuky tamních mechaniků. Dosud 
poslední kontejner s jízdními koly z ČR 
doputoval do Afriky letos v dubnu, ale 
s jejich předáním do škol čekáme na 
rozvolnění nouzového stavu. Tato kola 
jsou v maximálně rozloženém stavu. 
Kompletního skládání kol se ujmou 
tamní mechanici a budou se toho 
účastnit i gambijské děti, kterým jsou 
kola určena. 

Zvažujeme, že při pozitivním vývo-
ji v ČR i v Gambii odešleme letos pro 
gambijské školáky ještě jeden lodní 
kontejner. Byly by v něm i bicykly vy-
brané a svezené díky pomoci skupiny 
Smolo a Charity Třinec.

Tři otázky na ředitelku projektu
„Kola pro Afriku“ Petru Mičkovou
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p  Amie Bah v gambijském Gunjuru s kolem tragicky zemřelého Dominika.

Gambie
Gambie je nejmenší kontinentální africkou zemí – má necelé dva mili-
ony obyvatel. „Kola pro Afriku“ jsou mezinárodní neziskovkou, která 
od roku 2012 vyzývá lidi k solidaritě a spolupráci s cílem podpořit do-
stupnost vzdělání právě pro gambijské děti. U zrodu projektu v roce 
2012 stáli kroměřížský dobrodruh a cestovatel Roman Posolda a Ri-
chard Gazda z Ostravy. 

Neziskovka pomáhá i v samotné ČR – při opravě kol nabízí nové 
uplatnění a dovednosti lidem jinak špatně uplatnitelným na našem 
pracovním trhu. Po vyložení na horkou africkou půdu čeká kola větši-
nou ještě sestavení a seřízení. Děje se tak zpravidla až ve vnitrozemí, 
kde jsou bicykly předávány dětem, jež mají do školy nejdelší cestu – 
některé z nich musejí zdolávat až 12 km, tedy tam i zpět 24 kilometrů! 
Cesta do školy je pro tyto děti díky kolům mnohem snadnější. Nepři-
cházejí na vyučování po dvou hodinách chůze unavené, ale po půlho-
dinové jízdě dychtivé se učit. Nehledě k tomu, že samotná jízda na ko-
le je pro děti příjemným zážitkem.



S hejtmanem Moravskoslezského kraje a současně poslancem za hnutí ANO Ivo Vondrákem 
hovoříme nejen o dopadech pandemie, o cirkulární ekonomice, ale i o budoucnosti regionu. 

vytvořit vlastní systém, jak počáteční 
chaos proměnit v řád. Velká část za-
městnanců krajského úřadu se pro-
měnila ve skladníky, speditéry, distri-
butory, po nocích počítala respiráto-
ry, pracovala na odběrových místech, 
to všechno při zachování běžného 
chodu krajského úřadu a služeb obča-
nům. Vytvořili jsme vlastní webové 
aplikace, díky kterým se nám podaři-
lo systematicky objednávat a zásobo-
vat osobními ochrannými pracovní-
mi pomůckami a dezinfekcí nejen 
zdravotníky, sociální služby, ale i obce 
s  rozšířenou působností, aby mohly 
vybavit zaměstnance exponovaných 
firem – prodavačky, vodaře a další. 
Také aplikace, kde se shromažďovaly 

a koordinovaly dobrovolnická pomoc 
a pomoc podnikatelům a jejichž 
prostřednictvím praktičtí lékaři ob-
jednávali pacienty na testování a dal-
ší. Rovněž jsme pomáhali dostat se 
domů navrátilcům z ciziny. Zaštítili 
jsme vědecký výzkum a v jeho rámci 
jsme otestovali na koronavirus pět ti-
síc dobrovolníků. A spoustu dalších 
věcí.

Mimochodem našima rukama pro-
šlo 12,5 milionu ochranných pomůcek. 
Rozdali jsme přes 6,5 milionu roušek 
– to je celkem 5 tun, přesně tolik vá-
ží čtyři velcí sloni. Zajistili jsme přes 
150 tisíc litrů dezinfekce, 4 miliony ru-
kavic, 100 tisíc ochranných obleků, 
přes 200 tisíc rychlotestů.

Odpadové hospodářství je segment
jako stvořený pro aplikaci
inovativních technologií

Pandemie slábne, mohl jste 
nedávno hodnotit aktuální 
vývoj v regionu. Jak kraj tuto 
situaci zvládl? Přijal byste 
některá opatření z dnešního 
pohledu jinak?
Po bitvě je každý generál a vždycky se 
zpětně najde něco, co by se snad dalo 
udělat lépe nebo jinak. Ale myslím, že 
jsme situaci, která tu nikdy předtím 
nebyla a se kterou se nejenom nikdo 
z nás tady v Česku, ale ani ve světě ne-
setkal, zvládli velmi dobře. Podařilo 
se nám zabránit nekontrolovatelné-
mu šíření onemocnění a mít korona-
virus pod kontrolou. V mnohém jsme 
inspirovali ostatní kraje. Museli jsme 22
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Koronavirus ochromil celý svět 
a všichni pocítili obratem 
problémy, které přináší export 
často strategické produkce, 
jakou je například farmacie, na 
druhou stranu zeměkoule. 
Je aktuální vývoj šancí na další 
rozvoj, nebo naopak krize 
přispěje k dalšímu prohlubová-
ní problémů?
Myslím, že koronavirus nás přinutil vy-
užívat to, co jsme zatím používali jen 
výjimečně. Videokonference nebo růz-
né typy softwaru pro on-line spoluprá-
ci. Klíčovou roli sehrávaly nové techno-
logie, jakými jsou 3D tisky, rychlé pro-
totypování a robotizace. Obecně ale 
ukázal na zásadní problém západní 
kultury – nedostatečné výrobní kapa-
city. Byli jsme odkázáni na dovoz z Číny 
už předtím, ale teď jsme si uvědomili, 
jak jsme na něm závislí. 

A to je třeba změnit. Využívat mo-
derní technologie a uvědomit si, že 
vývoj a výroba sofistikovaných pro-
duktů musí jít ruku v ruce. V tom vi-
dím šanci na další rozvoj. A jako vždy, 
krize lidi spojila. Nesmírně si vážím 
práce všech dobrovolníků, kteří šili 
roušky, vyráběli dezinfekci, vyvíjeli 
nové ochranné pomůcky… Na druhou 
stranu se objevila i negativa. Vydělat 
na krizi, hackerské útoky na nejcitli-
vější část společnosti, jakými jsou ne-
mocnice, útoky a šíření paniky na so-
ciálních sítích. Věřím ale, že to byly jen 
okrajové jevy a ty dobré převáží.

V regionu stále klesá počet 
obyvatel. Sám jste říkal, že 
vidíte velké nebezpečí v odlivu 
talentů. Lze tento trend někdy 
odvrátit?
Proti krátkodobému odchodu mla-
dých lidí z kraje nic nemám, naopak 
vřele doporučuji vyjet do zahraničí, 
zjistit, jak to funguje jinde. Důležité 
ale je vrátit se s těmi znalostmi a zku-
šenostmi domů a dál je rozvíjet tady. 
Proto se snažíme udělat náš region 
atraktivnější pro život. Aby tu mladí 
lidé uplatnili svoje vzdělání, našli dob-
rou práci za dobrý plat, dostupné by-
dlení, podporujeme podnikatele, kre-
ativitu a inovativní vize. A také se sna-
žíme o to, aby se měli kde bavit. 

Věřím, že odliv mladých lidí může 
také omezit systém duálního vzdělá-

vání, který prosazujeme. Když se vý-
uka na školách propojí s konkrétními 
firmami, získají mladí lidé nejen důle-
žitou možnost si své poznatky vyzkou-
šet v provozu, ale otevírá se jim i mož-
nost najít si ještě v průběhu studia pra-
covní místo. A rozhodnout se zůstat na 
severní Moravě a ve Slezsku.

Žil jste řadu let v zahraničí, 
deset let jste přednášel v Ra-
kousku, za oceánem jste 
pracoval na výzkumných 
projektech. Proč jste se rozhodl 
pro návrat do Ostravy?
Přesně z těch důvodů, o kterých mlu-
vím výše. Získat venku zkušenosti, 
něco nového se naučit, poznat a vyu-
žít to tam, kde to mám rád, kde mám 
svoje kořeny. A doma jsem v Morav-
skoslezském kraji.

Rekonstrukce Trojhalí, Dolní 
Vítkovice, atletická hala, 
projekt na proměnu starých 
jatek a velká investice do 
nového kampusu pro Ostrav-
skou univerzitu, který ve 
sdružení postaví naše společ-
nost Beskydská stavební. 
Můžeme být pyšní na proměny 
krajského města?
Samozřejmě. A můžeme se pyšnit ne-
jen proměnami krajského města. Celý 
Moravskoslezský kraj se mění. A jsem 
rád, že ho lidé začínají vnímat jako 
místo, které má sebevědomí a šmrnc.

Nedávno jste hovořil o své před-
stavě regionu za dalších deset 
let. VIZE 2030 pro Moravsko-
slezský kraj má stavět na chytré 
výrobě a nízkouhlíkové ekono-
mice. Jak toho chcete dosáh-
nout? Zvláště když se příjmy 
kraje, ale také obcí propadají 
kvůli krizi o zhruba pětinu.
Propad příjmů kraje samozřejmě na 
nějaký čas nastane. Odhadujeme, že 
příjmy ze sdílených daní budou asi 
o 20 procent nižší než loni, to zname-
ná, že do krajského rozpočtu letos „při-
teče“ zhruba o 1,5 miliardy korun mé-
ně. Pro další rozvoj regionu však bude 

Ivo Vondrák
Rektor Vysoké školy báňské – Technické uni-
verzity Ostrava se na podzim roku 2016 stal 
hejtmanem Moravskoslezského kraje. O rok 
později úspěšně kandidoval jako lídr krajské 
kandidátky ANO do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky.  

Dlouhodobě pracoval v USA a Rakousku, 
přednášel po celém světě. Je hlavním auto-
rem projektu, jehož cílem bylo vybudování 
jednoho z největších superpočítačů v Evropě 
IT4Innovations v Ostravě.  

Uvádí o sobě, že je rodilý Ostravák, pa-
triot, který věří v tento kraj a lidi v něm – ří-
ká: „Náš kraj je neopakovatelný ve své pocti-
vosti – u nás se vždy tvrdě dřelo, zdejší lidé 
jsou přímí a féroví.“ 

V profilovém rozhovoru pro Deník uvedl, 
že jako dítě chtěl být popelářem, a kdyby se 
dnes zasnil, stále by si sebe dovedl v této 
profesi představit. 

K jeho koníčkům patří tenis, rocková hud-
ba, četba, technologie a pes Oswald.
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klíčové, zda budeme schopni efektivně 
čerpat finanční prostředky z evrop-
ských zdrojů, které budou k dispozici 
v období let 2021 až 2027.

Jaké máme v této oblasti šance?
Významná část investic EU bude zamě-
řena na aktivity směřující k dosažení ze-
lenější a nízkouhlíkové Evropy. Proto 
byl zřízen Fond pro spravedlivou trans-
formaci určený pro regiony zatížené 
uhelným průmyslem. Peníze z tohoto 
fondu, který je v Česku určen pro Mo-
ravskoslezský, Ústecký a  Karlovarský 
kraj, budou využity na investice podpo-
rující transformaci k  nízkouhlíkovému 
hospodářství, odklon od fosilních paliv 
a znovuvyužití území po těžbě. Morav-
skoslezský kraj se už před dvěma roky 
zapojil do tzv. evropské platformy pro 
uhelné regiony v transformaci, která 
napomáhá uhelným regionům s dopa-
dy ukončování těžby uhlí. Dalšími ev-
ropskými zdroji, které budou pomáhat 
zemím EU včetně České republiky na 
cestě k nízkouhlíkové energetice, bude 
Modernizační fond a Inovační fond. 

Moravskoslezský kraj už teď inten-
zivně pracuje na přípravě strategických 
projektů a vyjednává finanční zdroje. 

Jedním z nich je vytvoření Centra envi-
ronmentálních a energetických tech-
nologií při VŠB-TUO. Bude se zabývat 
potenciálem stávajících, ale doposud 
nedostatečně využitých energetických 
zdrojů, výzkumem nových technologií 
v energetice, energetickou bezpečnos-
tí a řízením energetických toků v na-
šem kraji.

Kromě propadu příjmů přidělá-
vají samosprávám starosti 

změny v odpadové legislativě, 
které mají začít platit od 1. led-
na 2021. Domníváte se, že 
podmínky pro získání třídicí 
slevy, obsažené v návrhu 
nového zákona, jsou pro města 
a obce v kraji dosažitelné, nebo 
se přikláníte ke snížení kritérií? 

Pokud budu vycházet z návrhu záko-
na, jak byl předložen Ministerstvem 
životního prostředí, je dosažení třídicí 
slevy pro obce v kraji spíše fikcí. V pří-
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„Pokud nepřidáme, staneme se skutečně popelnicí Evropy, 
kde odpad končí na skládkách.“



padě, že má sleva skutečně fungovat 
jako motivační nástroj, budou se mu-
set dosažená procenta odděleného 
sběru ještě přehodnotit. Předpoklá-
dám, že v Poslanecké sněmovně ještě 
povedeme konstruktivní debatu, je-
jímž výsledkem bude konsensus při-
jatelný pro všechny strany.

Tzv. odpadový balíček má být 
vstupní bránou do oběhového 
hospodářství. Odborníci však 
poukazují na skutečnost, že bez 
finanční podpory vzniku 
recyklačních zařízení a zajištění 
odbytu recyklovaných výrobků 
zůstane systém pouze v teore-
tické podobě. Jak to vidíte Vy 
a co může pro podporu recykla-
ce udělat kraj, krajský úřad?
Domnívám se, že je potřebné přijmout 
novou legislativu, která nastolí určitý 
řád. Roky všechny strany zpochybňují 
datum, od kterého by měl platit zákaz 
skládkování nevyužitelných odpadů 
v Česku, růst poplatků za skládkování, 
ambiciózní recyklační cíle, technolo-
gie. Tyto diskuze nám spíše škodí a po-
malu nám ujíždí vlak. Odpadové hos-
podářství okolních zemí má mnohem 
dynamičtější průběh, a pokud nepři-
dáme, staneme se skutečně popelnicí 
Evropy, kde odpad končí na skládkách. 

Je třeba říct, že Češi třídí v Evropě 
nadprůměrně, ovšem recyklace je již 
jiná disciplína. Jsem přesvědčen o tom, 
že příkladem by měl jít stát, nicméně 
i  kraj si uvědomuje svoji roli. Osobně 
vidím velký potenciál při zadávání ve-
řejných zakázek z veřejných zdrojů, 

kde můžeme a umíme zvýhodnit ty 
nabídky, které budou nahrazovat pri-
mární suroviny recykláty. Moravsko-
slezský kraj je vlastníkem širokého 
spektra movitého a nemovitého ma-
jetku napříč územím regionu. Při jeho 
správě vycházíme z nejnovějších po-
znatků facility managementu. Při reali-
zaci veřejných zakázek dbáme na pro-
sazování principů vedoucích k ochraně 
životního prostředí a respektování 
ekologického chování. Vysokou výko-
nost úřadu dokládá nejvyšší možné 
ocenění v Česku za kvalitu ve veřejné 
správě, které krajský úřad získal vloni. 
Naším cílem je podpořit skutečnou re-
cyklaci. To znamená, že budeme prefe-
rovat výrobky z recyklátů, a to nejen při 
správě našeho majetku, ale i při posky-
tování každodenních služeb veřejnosti.

Mikroekonomika obcí má podle 
vás velký potenciál třeba v přípa-
dě odpadu a jeho energetického 
využití. V našem kraji se však 
společná zařízení nedaří vytvořit. 
Společný projekt energetického zdro-
je ve vlastnictví kraje a měst je bohu-
žel passé. V regionu existuje několik 
privátních záměrů v různém stádiu 
rozpracovanosti. Přestože si potřebu 
energetického využití uvědomuje vět-
šina společnosti, odborníci i laici, ve 
chvíli, kdy se objeví záměr v konkrétní 
lokalitě, je okamžitě atakován. Vý-
sledkem je, že investor své ambice 
přehodnotí. Kraj podporuje záměry, 
které jsou smysluplné a potřebné.

Na Vysoké škole báňské – Tech-
nické univerzitě Ostrava jste 
zakládal katedru informatiky 
a jste zastáncem nových 
technologií. Jak sám hodnotíte 
možnost zavedení nejmoder-
nějších řešení v odvětví zpraco-
vání odpadů v našem kraji?
Odpadové hospodářství je segment 
jako stvořený pro aplikaci inovativních 
technologií. A to v celém svém spektru 
– od samotného návrhu výrobků, přes 
inteligentní způsoby sběru, svozu, až 
po recyklaci a využití odpadů. V našich 
laboratořích vznikají úžasné projekty, 
které nacházejí uplatnění v praxi. Ne-
jen u nás, ale po celém světě. 25
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Je zřejmé, že říjnové volby 
budou jiné než ty předešlé. 
Bude třeba nejen pozměnit 
volební strategii, organizaci 
kampaně, ale i témata. Češi 
totiž stále více sázejí na zelenou 
problematiku a nejinak je tomu 
v našem kraji. Co si podle vás 
v této oblasti nejvíc zasloužíme? 
Naší dlouhodobou prioritou je ochra-
na ovzduší. I když se hodně věcí citel-
ně zlepšilo, stále ještě neplníme imis-
ní limity pro prach a benzoapyrén. 
Musíme dokončit výměnu kotlů na 
pevná paliva, pokračovat v ekologiza-
ci průmyslu. Důležité ovšem je, aby 
stejná opatření provedli také v sou-
sedním Polsku. 

Dalším velkým tématem je oblast 
odpadového hospodářství. Našemu 
kraji scházejí koncovky pro využití 
odpadu – materiálové a energetické. 
Proto pořád masivně skládkujeme. 
Intenzivně řešíme také revitalizaci 
pohornické krajiny. Máme na to pro-
gram POHO 2030. Chceme, aby ob-
last s obrovským potenciálem mohla 
sloužit i nadále lidem a získala novou 
energii. I když potřeby obyvatel kraje 
napojených na Ostravský oblastní vo-
dovod i potřeba užitkové vody pro prů-
myslové podniky jsou zcela zajištěny 

a  Moravskoslezský kraj nemusí řešit 
akutní problémy v zásobování vodou 
jako jiné kraje, zabýváme se proble-
matikou změny klimatu. Zpracovali 
jsme Adaptační strategii MSK na do-
pady změny klimatu, kterou chceme 
v dalších letech postupně naplňovat.

Máte ambice vytvořit z regionu 
první „vodíkové údolí“ ve střední 
Evropě. Zřejmě podle vzoru 
nizozemského Hydrogen Valley, 
což je projekt podporovaný 
vládou, regiony i soukromými 
subjekty. Postupně by měly na 
vodík místo uhlí přejít místní 
teplárny a doprava by měla být 
bezemisní. Dočká se toho ještě 
naše pokolení, nebo jde o hudbu 
daleké budoucnosti? 
„Moravskoslezské Hydrogen Valley“ 
není fikce, to je realita. Pracujeme na 
vzniku Vodíkového klastru, který spo-
jí všechny stakeholdery, aby připravo-
vali dopravní a energetické projekty 
a  lobbovali za ně všude možně, ze-
jména v evropských institucích. Vodík 
je velkým tématem po celém světě, 
protože dokáže velmi účinně a bez-
emisně vyrábět elektrickou energii 
bez drátů nebo baterek. Proto je ide-

ální pro pohon automobilů nebo au-
tobusů. Bezemisní doprava je pro náš 
kraj, který trápí časté smogové situa-
ce, primární. Nejen proto, že vodíko-
vý pohon je čistý (z výfuku kape pou-
ze voda), ale i samotná výroba tohoto 
paliva může být naprosto čistá. 

A zároveň vytvoříme nové, inova-
tivní průmyslové odvětví, kde najde 
práci spousta lidí a které pomůže kra-
ji v budoucnu fungovat bez energe-
tického spalování uhlí. Připravujeme 
se tak na „dobu bezuhelnou“. Zavede-
ní vodíkové veřejné dopravy očeká-
vám v horizontu tří let. Vodíkové au-
tobusy začnou v první fázi jezdit na 
lince Ostrava – Havířov.

Od konce roku 2016 jste hejtma-
nem Moravskoslezského kraje. 
Co považujete za svůj dosavadní 
největší úspěch v této funkci?
Jsem přesvědčený, že za současným 
vedením kraje je vidět kus práce. Je 
fascinující sledovat proces, kterým 
náš kraj prochází, proces „od těžby 
uhlí k těžbě dat“. Jsem pyšný na ote-
vření Moravskoslezského inovační-
ho centra Ostrava, které podporou 
nových technologií a inovativních 
postupů napomáhá dynamičtějšímu 
rozvoji kraje a firem, jež v něm půso-26
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bí. Inovační centrum přispívá ke změ-
ně celkového vnímání kraje. Mám ta-
ké velkou radost z toho, že se nám po-
dařilo dostat za jednací stůl všechny 
zúčastněné strany, které dlouhá léta 
nemohly najít společnou řeč, a v Ostra-
vě jezdíme po tzv. prodloužené Rudné. 

Dalším objektivním úspěchem, 
který mohu zmínit, je fakt, že náš kraj 
dobře hospodaří, zhodnocuje svůj 
majetek, investuje a přitom snižuje 
své dluhy. Dokončili jsme transforma-
ci sociálních služeb, kotlíkové dotace 
čerpáme nejefektivněji v České repub-

lice, každoročně navyšujeme pro-
středky pro podporu kultury, opravu-
jeme cesty, staráme se, aby se v našich 
krajských nemocnicích dostalo pacien-
tům kvalitní péče, a máme další plány 
souznějící s naší Vizí 2024.

Kraj se snaží podporovat 
lokální patriotismus, z odlišnos-
tí udělat přednost. Tak to bylo 
například se sérií výrobků 
Translejd Limited Edyšn 
využívající slova z ostravského 

slangu. Jaký je váš vztah 
k městskému nářečí a které je 
vaše nejoblíbenější slovo? 
Městským nářečím nemluvím, ale ba-
ví mě. V nouzovém stavu jsme na 
krajském facebooku vyhlásili soutěž 
o nejoriginálnější moravskoslezské 
pojmenování pro roušku. Sešlo se 
přes tisíc návrhů, jeden lepší než dru-
hý. Líbila se mi třeba „fuňka“. Taková 
„cypovina na pysk“ nebo „dekel z pe-
kel“ či „hubokrytka“ mi také přišly 
trefné.

Potěšil Vás někdo z občanů 
v době koronavirové nějakou 
originální rouškou? 
Třeba aby vám ladila k oblíbené-
mu motýlku, který je vaším 
poznávacím znamením?
Rád nosím právě roušku s piktogramy 
a nářečím, kterou jsem dostal. Ani se 
neptejte, co mám na nose 😊… Podí-
vejte se na fotku. Sešla se mi hezká 
sbírka roušek, baví mě kombinovat je 
třeba s kapesníčkem nebo motýlkem. 
Nejvíce se ale těším na to, až je nebu-
deme potřebovat.

Děkujeme za rozhovor.
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p  Smažení vajíček v přírodě v období Letnic je typické pro Slezsko.28
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Jako každým rokem jsme se právě 
u  této příležitosti opět sešli – řidiči 
smažili vaječinu u našeho spolupra-
covníka v Třinci-Osůvkách, cestáři 
pak slavili Letnice společně o týden 
později v Kojkovicích a popeláři na 

soukromé zahradě na rozhraní Osů-
vek a Konské. Došlo i na společný 
zpěv a sportování. Tým Beskydské 
stavební pojal setkání sportovně 
a stavaři si vyjeli na odpolední výlet 
na kolech.

Přes bouřkové počasí jsme dodrželi starý zvyk
setkávání v přírodě
První neděli po svatém Duchu se v našem regionu dodržuje zvyk smažení vaječiny, smaženice, ve volné přírodě. 
Původní význam tohoto obyčeje už prakticky zanikl, dnes jde spíše o společenskou událost, která stmeluje kolektiv.
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Proč slavíme Letnice
Svatodušní svátky nebo také Letnice 
nemají pevné datum a slaví se pade-
sátý den po Velikonocích. Křesťané si 
tak připomínají událost, kdy po smr-
ti Kristově a jeho zmrtvýchvstání se-
stoupil Duch svatý na jeho učedníky, 
kteří od tohoto dne hlásali činy Kris-
tovy. 

Lidové tradice 
kolem svatodušních svátků  
Až do konce 19. století probíhaly tyto 
svátky především v úzkém sepětí 
s  přírodou. Lidé ořezali lipové nebo 
březové větvičky a zastrkali je ve 
světnicích do koutů, ale i za zárubně 
dveří a oken, vrat do chlévů, aby 
chránili hospodářství před zlými si-
lami, případně aby si měl Duch svatý 
kam sednout, až přiletí v podobě ho-
lubice.
 
Magický kruh
Několik dní před počátkem pastevec-
ké sezony vyšli hospodáři společně 
zkontrolovat pastviny. První jarní ob-
řadní vyhánění dobytka se nejčastěji 
konalo v měsíci květnu, někdy přímo 
první den tohoto měsíce nebo o sva-
todušní neděli a následující pondělí. 
První výhon dobytka se mohl vázat 
i k 24. dubnu, ke svátku sv. Jiří, který je 
patronem stád. 

Dobytek se tento den poléval vo-
dou, aby byl celý rok čerstvý a krávy 
nebo ovce dobře dojily. Před odcho-
dem na pastvu se také okuřoval a zdo-
bil různými věnečky z květin nebo se 
do rohů a ocasů vplétaly červené stuž-
ky. Červené barvě byly přisuzovány 
magické a ochranitelské schopnosti, 
červené pentle tak měly chránit doby-
tek před uhranutím. 

V Beskydech bača obešel symbo-
licky třikrát své stádo, čímž zdůraznil 
magický význam kruhu. Ovce muse-
ly třikrát obejít vatru, a to ve směru 
putování slunce, čili od východu 
k západu. To byl integrační rituál, dí-
ky kterému se stádo drželo pohro-
madě. 

Důležitým aktem bylo roznícení 
obřadního ohně, přes který musely 
ovce přeskakovat nebo procházet 
přes jeho kouř. Oheň plnil důležitou 
ochrannou funkci a měl v příbytku 
pastýře hořet až do posledního dne 
sezony. q



Větvičky chránily před duchy
Kolem svatodušních svátků se ve 
venkovském prostředí v minulosti 
soustředily zejména rituály spojené 
s prvním sezonním výhonem dobyt-
ka na pastvu. Ačkoli v podhorských 
oblastech Moravy a Slezska se tyto 
oslavy nikdy nedočkaly takové zdob-
nosti, jako například na jižní Moravě, 
kde se dodnes konají slavné jízdy 
králů. 

Důležitým ochranným prvkem by-
lo také vařené vejce. Pasáček obkrou-
žil pastvinu s vařeným vajíčkem, aby 
se stádo celý rok nerozbíhalo – i zde 
etnografové zdůrazňují magický pr-
vek kruhu. Na Těšínsku byl zase po-
psán zvyk, kdy pastýř koulel vařená 
vajíčka po hřbetech krav, aby byly 
stejně kulaté.

p  V Čechách se po husitských válkách ujal oblíbený zvyk „střílení ku ptáku“, soutěž v sestřelování dřevěného ptáčka ránou z kuše, poz
ději z pušky. Naši cestáři rádi trénují hod oštěpem. Došlo i na přátelský fotbalový zápas.30
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Za příjemce první části vybraných 
peněz z minulé sezony vybral Šimon 
Hrubec, který za vznikem projektu 
stojí, na doporučení svého třinecké-
ho kamaráda Michala Raszky čtyři 
vážně nemocné děti z našeho regio-
nu. Předání šeků proběhlo v prosto-
rách Knihovny Třinec, se kterou naše 
skupina, stejně jako s Oceláři Třinec, 
dlouhodobě spolupracuje.

„Strávil jsem v Třinci sedm krás-
ných let a považuju tohle město za 
svůj druhý domov. Našel jsem si ta-
dy manželku, dostal se do reprezen-
tace a cítím jako svou povinnost ně-

co místním lidem vrátit,“ vysvětlil 
Hrubec.

Do projektu Saves Help je aktuál-
ně zapojeno pětačtyřicet gólmanů. 
Jedním z donátorů je i legendární fot-
balový brankář Petr Čech. Po skonče-
ní aktivní fotbalové kariéry vyměnil 
fotbalovou branku za hokejovou a ak-
tuálně chytá na britských ostrovech 
za Guildford Phoenix, s nímž vyhrál 
druhou anglickou divizi. „Jako kluk 
jsem chtěl hrát hokej, ale byl pro nás 
finančně nedosažitelný, proto mě tá-
ta dal na fotbal,“ vzpomíná Čech, kte-
rý se do slavnostního předávání zapo-

Šimon Hrubec se vrátil do Třince
kvůli charitativnímu projektu
už druhým rokem pomáhají čeští a slovenští hokejoví brankáři charitativním projektem Saves Help. Za každý zákrok 
během utkání přispívají na transparentní účet desetikorunou. Letos takto přispěli částkou téměř 400 tisíc korun.

jil prostřednictvím videokonference 
z Londýna.  

Hokejovým brankářům se letos po-
dařilo zdvojnásobit množství finanč-
ních prostředků oproti těm, které da-
li dohromady loni, kdy podpořili ná-
kup hokejových saní pro parahokejisty. 
„Je to částka, kterou jsem si představo-
val, že by jednou taková mohla být. Ale 
že to bude hned po prvním roce, to 
jsem nečekal. Můžeme tak pomoct 
velké spoustě lidí. Kdyby se hrála sezo-
na kompletní, tak jsme mohli vybrat 
i více,“ uvedl gólman Hrubec. 

Děti z Třinecka, 
které projekt podpořil
Tříletá nechodící Klárka Borutová zís-
kala 45 200 Kč na intenzivní neuroreha-
bilitační program v centru Arcada v Os-
travě. Třináctiletá Klárka Čmielová je 
nechodící, nedoslýchavá a nevidomá. 
Částku 30 295 Kč použije její rodina na 
koupi nového invalidního vozíku. Čtr-
náctileté Tereze Juroszkové umožní 
35 000 Kč zakoupit přídavný pohon pro 
invalidní vozík, na který je plně odká-
zaná. Alexandr Horeličan je ležící, nevi-
domý, nekomunikující sedmnáctiletý 
hoch. Jemu umožnila částka 40 204 ko-
run zakoupení nové odsávačky na tra-
cheostomii a antidekubitní matraci. 

p  Gólman čínského týmu 
v KHL Kunlunu Red Star Ši
mon Hrubec, Michal Rasz
ka, rodiče a část obdarova
ných dětí.



Zájemci o tuhle událost si tak mohou 
ve svých kalendářích vyhradit termín 
18.–24. října a těšit se na týden plný 
čtení, setkávání s živou literaturou, 
divadelních a hudebních představení 
a zážitků, které pro ně tým ČteFesTu 
chystá.

„Festivalu jsme se nechtěli vzdát. 
Nehodlali jsme zahodit všechny ty 
dny, týdny a měsíce intenzivních pří-
prav. V týmu věříme, že ten vynucený 
přesun nakonec bude pro ČteFesT pří-
nosem, protože máme více času vše 
doladit a především vylepšit. V pro-
gramu se navíc objeví jedno velké za-
hraniční jméno, ze kterého máme ob-
rovskou radost, a věříme, že potěší ta-
ké čtenáře a návštěvníky,“ říká Jan 
Delong z Knihovny Třinec, která je 
společně s čtenářskou ZŠ Koperníko-
va a MAP Třinec pořádající institucí.

Pod zmiňovaným velkým jménem 
se skrývá polský spisovatel, novinář 
a  autor několika bestsellerů Mariusz 
Szczygieł, který bude hostem ČteFes-
Tu ve středu 21. října. S největší prav-
děpodobností představí v Třinci svou 
novou knihu „Osobní průvodce po Pra-
ze“, ve které se vyznává z lásky k naše-
mu hlavnímu městu. 

K dalším výrazným osobnostem, 
které do Třince přijedou, bude jistě 

První ročník Čtenářského festivalu
za podpory naší skupiny

patřit i Karin Lednická. Z jejího debu-
tového románu „Šikmý kostel“ se bě-
hem krátké doby stal bestseller a ak-
tuálně ji zařadil mezi nejvyhledáva-
nější české spisovatelky.

Třinec navštíví také běloruská au-
torka fantasy a sci-fi literatury Na-
talja Ščerba a držitel Evropské ceny 
za literaturu Jan Němec. Kompletní 
přehled všech hostů můžete najít na 
https://www.ctefest.cz/hoste.

Rodiče s dětmi mohou v rámci 
slavnostního zahájení akce zhlédnout 
hudebně literární představení „Pišlic-
ké příběhy“, které se uskuteční 18. října 
v  divadelním sále kulturního domu 
TRISIA. Číst bude herec Pavel Liška 
a doprovodí ho např. čerstvá držitelka 
ceny Anděl Beata Hlavenková, front-
man skupiny Tatabojs Milan Cajs nebo 
Petr Ostrouchov. Vstupenky jsou už ny-
ní k dostání na webu Knihovny Třinec.

Souběžně s programem pro veřej-
nost budou během celého týdne pro-
bíhat také dílčí kulturní programy na 
třineckých školách, v nichž se před-
staví další významné osobnosti lite-
rárního světa – např. autor populární 
„Prašiny“ Vojtěch Matocha, spisova-
telka knih pro děti a dospělé Petra 
Dvořáková nebo oceňovaný ilustrátor 
Patrik Antczak.

Dlouho připravovaný první ročník Čtenářského festivalu Třinec (ČteFesT), 
jehož hlavním partnerem je skupina SMOLO, přesunuli organizátoři 
z obecně známých důvodů z dubna na říjen a pevně věří, že se na podzim 
uskuteční. Původní program festivalu se podařilo nejen zachovat, ale 
ještě obohatit o zvučná jména. To vše díky vstřícnosti a ochotě hostů, ale 
také podporovatelů.
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Ryze česká stavební firma, která působí na trhu téměř tři desetiletí. 
Zaměřuje se na všechna odvětví pozemního stavitelství, zejména 
stavby na klíč. Realizuje: 

•	 novostavby
•	 náročné	rekonstrukce
•	 průmyslové	objekty	
•	 stavby	občanské	a	ekologické

Stabilní a prověřená firma vyniká 
individuálním přístupem, technickou 
odborností, plněním sjednaných 
termínů a bezkonkurenční cenou. 

Za 28 let existence v nás vložilo 
důvěru 491 klientů, svými stavbami 
jsme zkrášlili veřejný prostor od 
Jablunkova po Plzeň.

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
739 61 Třinec

 
Tel.: +420 558 325 141

+420 602 596 370
+420 606 740 445 

Fax: +420 558 325 149 
e-mail: info@bstav.cz 

www.bstav.cz
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