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Nakládání
s odpady

Údržba
komunikací 

Stavební
činnost 

Nástavby
na vozidla

jsme poskytovateli komplexních služeb
v rámci celého Moravskoslezského kraje



Obě budovy gymnázia mají nově za
teplenou fasádu, zbrusu novou stře
chu a výplně, díky čemuž dojde ke 
značným úsporám ve vytápění objek
tů. V hlavní části proběhla kompletní 
rekonstrukce evakuační cesty, došlo 
k doplnění vzduchotechniky, elektro
rozvodů a byla instalována nová elek
tronická požární signalizace, díky níž 
se zvýší bezpečí studentů i zaměst
nanců školy. 

„Největší výzvou byl obrovský světlík 
na hlavní budově. Při odkrytí ocelových 
konstrukcí a původního světlíku vyšlo na-

Náročná rekonstrukce Gimnazjum
skončila, vysoutěžili jsme další etapu
Generální rekonstrukce komplexu budov Polského gymnázia Juliusze Słowackého v Českém Těšíně skončila na 
konci června. Náročnou stavbu jsme dokončili dříve, a to přes covidová omezení, mnohá úskalí projektu a neoče-
kávané problémy, které vyšly najevo po zahájení prací.
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p   Stavbyvedoucí Ing. Jiří Votoček na střeše budovy odpovídá na dotazy třinecké kabe-
lové televize.

jevo, že vrcholové zdivo tu bylo bez jakého-
koli statického zajištění betonového věn-
ce. Světlík byl prolezlý korozí, navíc byl bě-
hem výstavby školy neodborně proveden. 
Projekt jsme museli přepracovat a  osadit 
nový železobetonový věnec, abychom zesí-
lili únosnost. Pak jsme mohli osadit nový 
hliníkový světlík,“ uvedl stavbyvedoucí 
Ing. Jiří Votoček.

V rámci rekonstrukce objektu na
vazující tělocvičny proběhla výměna 
všech výplní otvorů, zásadní bylo za
jištění statiky budovy, tedy zesílení 
štítu a zacelení trhlin v obvodovém 

zdivu. V rámci venkovních prací pro
běhlo odbourání nástavby a položení 
nové střešní krytiny. Z hodinové věže 
zůstaly pouze základové konstrukce, 
je nově vyzděná a opatřená novým 
hodinovým strojkem.

„Nezbývá než poděkovat týmu Bes-
kydské stavební, že tak náročnou akci 
zvládl ještě před termínem. Před námi je 
další, třetí etapa, která zahrnuje výmě-
nu vnitřních rozvodů, realizaci moderní-
ho systému vytápění a úpravy vnitřních 
povrchů v této škole. Mám radost, že tu-
to zakázku opět vysoutěžili v otevřeném 
výběrovém řízení třinečtí stavaři, kteří 
již soubor školních budov detailně znají 
a s jejichž působením jsme byli vždy velmi 
spokojeni,“ uvedl náměstek hejtmana 
MSK kraje pro školství, mládež a sport 
Mgr. Stanislav Folwarczny.

Název akce:
Rekonstrukce objektů 
Polského gymnázia, 
1. a 2. etapa
Objednatel:
Moravskoslezský kraj
Vedoucí střediska HSV 11:
Ing. Petr Piprek
Stavbyvedoucí HSV 11:
Ing. Jiří Votoček
Finanční objem:
29, 6 mil. Kč bez DPH
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Před rekonstrukcí sídlila knihovna pou
ze v jedné pětině dvoupodlažní budo
vy, která byla ve zpustošeném stavu 
a fungovala v nouzovém režimu. Kom
pletní rekonstrukcí prošly vnitřní pro
story budovy. Došlo k vybourání veš
kerých vnitřních svislých konstrukcí, 
původních podlahových konstrukcí, 
bylo provedeno statické zesílení prů
vlaků stropu 1.NP.

Součástí investiční akce byly i roz
sáhlé dispoziční změny spojené s úpl
nou realizací veškerých rozvodů silno
proudu, slaboproudu, vzduchotechniky, 
klimatizace, vodoinstalace, kanalizace 
a vytápění. Změn doznaly veškeré po
vrchové úpravy. Nově byl osazen vý
tah a plošina. 

Úplnou rekonstrukcí prošla exteri
érová část okolí knihovny, kdy byly 
vybourány veškeré stávající přístupo
vé chodníky, původní asfaltové hřiště 
a komunikace. Následně byly realizo
vány nové travnaté plochy, přístupové 
chodníky, workoutové a dětské hřiště. 
Plochy byly osazeny dřevinami a trval
kami, podél nových chodníků byl osa
zen parkový mobiliář. Ke knihovně při
léhá rozsáhlá dlážděná plocha, která 

Z původní mateřinky vznikla moderní 
knihovna s kavárnou 
Knihovna v Podroužkově ulici v Ostravě-Porubě pro-
šla rozsáhlou rekonstrukcí v režii Beskydské staveb-
ní, a.s. Po zdařilé modernizaci se zařízení stalo nej-
větší a nejmodernější knihovnou v obvodu. Bonu-
sem pro návštěvníky a obyvatele sídliště jsou dále 
prostory určené pro seniory, přednáškový sál, kavár-
na s terasou, rozsáhlý park, dětské a parkurové hřiš-
tě a nové parkoviště.

Název akce: Revitalizace knihovny
 Podroužkova, Ostrava-
 -Poruba, rekonstrukce
 vnitřních prostor
Objednatel: Statutární město Ostrava
Termín realizace: 10/2019 – 12/2020
Finanční objem: 41,9 mil. Kč bez DPH 
Vedoucí střediska HSV 14: Ing. Marcel Konesz
Stavbyvedoucí HSV 14: Petr Tomica
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u   V knihovně je spousta míst, kde si mů-
žete v klidu a nerušeně číst, jako třeba 
v tomto koutku.

slouží nejen k parkování vozidel, ale 
také k setkávání příchozích.

V rámci budovy je nyní čtenářům 
nebo návštěvníkům k dispozici troj
násobná plocha. V přízemí je odděle
ní vyhrazené pro dětské čtenáře, od
dělení beletrie pro dospělé, literární 
kavárna a prostor pro nejmenší děti 
do 6 let, které si zde mohou hrát, pro
hlížet obrázky a číst. 

Starší děti mají svou speciální míst
nost se studijním prostorem doplně
ným o relaxační prvky, kde si teenage
ři mohou číst i vleže. Velkým lákadlem 
jsou dva houpací prvky. V patře vznik
lo oddělení naučné literatury pro do
spělé. Ve druhé části celku je multi
funkční dělitelný sál.

Knihovna nabízí více než 30 000 ti
tulů s tím, že zdejší kapacita je až 
50 000 dokumentů, včetně audioknih, 
časopisů, společenských her pro děti 
i dospělé. V každé části jsou k dispozi
cí sociální zařízení, počítače a v celém 
objektu funguje WiFi. V přízemí je 
kavárna s terasou. Nechybí vybavení 
unikátní RFID technologií, která vyu
žívá rádiové vlny k bezkontaktní au
tomatické identifikaci knih, a rovněž 
první bibliobox v Ostravě, situovaný 
uvnitř budovy. 

Interiér, který navrhl porubský ar
chitektonický ateliér PROJEKTSTUDIO 
EUCZ Ing. arch. Davida Kotka, byl pro
jektován a vyroben přímo na míru 
a částečně se dá i přesouvat, díky če
muž je možné si hrát i s prostorem.

V okolí knihovny vzniklo i 25 nových 
parkovacích míst určených právě pro 
návštěvníky tohoto zařízení.



p   Předseda představenstva Beskydské stavební Marek Kufa předává symbolický klíč 
do nové části domova náměstkovi hejtmana Jiřímu Navrátilovi.

„Kromě kompletní rekonstrukce ubytova-
cí části v pavilonu »D«, kde jsme částečně 
změnili původní dispozice objektu, jsme 
vybudovali i architektonicky zajímavou 
dvoupodlažní moderní přístavbu. Do to-
hoto projektu byla zapracovaná a zreali-
zovaná tzv. inteligentní elektroinstalace, 
s možností vzdálených přístupů s ovládá-
ním, pro kterou se investor rozhodl s ohle-
dem na zvýšení komfortu a bezpečí uživa-
telů,“ uvedl Ing. Marcel Konesz, vedou
cí střediska 14 Beskydské stavební, a.s.

S ohledem na skutečnost, že pod
statná část realizace probíhala v do
bě šíření pandemie Covid19, bylo 
nutno dodržovat přísná protiepide
mická opatření. „Nestandardně jsme 
museli zabezpečit staveniště tak, aby ne-
došlo k ohrožení zdraví jak pracovníků na 
stavbě, tak personálu objektu a vlastních 
uživatelů. Při samotné realizaci jsme se 
pak již potýkali jen s běžnými problémy, 
které se díky velmi dobré komunikaci se 
zástupci investora dařilo vždy urychleně 
řešit,“ ocenil Konesz.

Domov se zvláštním režimem a do
mov pro seniory, který zřizuje Morav
skoslezský kraj, nabízí nyní díky in
vestiční akci o 25 míst vyšší kapacitu 
i  nový komfort. Náklady na rekon
strukci a přístavbu přesáhly 70 milio

nů korun, k nimž stát přispěl částkou 
20,3 milionů korun. 

„V domově se zvláštním režimem žijí li-
dé trpící různými formami demence. V na-
šem kraji dlouhodobě převyšuje poptáv-
ka po této sociální službě nabízené ka-
pacity,“ sdělil ředitel Nového domova 
Daniel Rychlík.

Na slavnostním otevření na konci 
května 2021 nechyběli ani vzácní hos
té jako náměstek karvinského primá
tora pro sociální oblast Miroslav Ha

Rekonstrukce Nového domova
přinesla větší komfort pacientům
Za pouhých čtrnáct měsíců zvládli zaměstnanci Beskydské stavební, a.s., rozsáhlou rekonstrukci a dostavbu další 
budovy pro Nový domov v Karviné. Šlo o zakázku na klíč, včetně vybavení, truhlářských prací, evakuačního výtahu, 
dodávky nábytku na míru a úprav okolí.

jdušík nebo náměstek hejtmana kra
je Jiří Navrátil.

„Chceme seniorům v našich domovech 
zajistit důstojné životní podmínky a pří-
jemné prostředí, například tolik potřebné 
soukromí. Proto jsou všechny pokoje v no-
vě zrekonstruované části domova jedno 
nebo dvojlůžkové, s vlastním sociální zaří-
zením. Důraz klademe i na kvalitní kom-
plexní vybavení,“ uvedl náměstek hejt
mana Moravskoslezského kraje pro 
sociální oblast Jiří Navrátil.4
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Beskydská stavební, a.s., má s rea
lizací staveb se zařízením pro posky
tování sociálních nebo zdravotnic
kých služeb rozsáhlé zkušenosti. Jen 
v loňském roce realizovala mimo ji
né technicky náročnou Rekonstrukci 
a dostavbu Domova Slunovrat v Ost
ravě, provedla stavební úpravy trans
fuzního oddělení Nemocnice Agel 
v  Novém Jičíně nebo sanaci Zdravot
ního střediska Havířov. Momentálně 
staví mimo jiné Domov důchodců 
v  Dětmarovicích, Domov se speciál
ním režimem v Petřvaldu a provádí 
rekonstrukci lůžkového oddělení Sa
natoria Jablunkov.

Další etapa rekonstrukce Sanatoria Jablunkov 
Zaměstnanci Beskydské stavební, a.s., dokončí v září další 
etapu rekonstrukce lůžkových oddělení Sanatoria Jablun
kov. Jediné zařízení v kraji pro léčbu tuberkulózy zvýší 
komfort hospitalizace pacientů, úpravou prošlo také záze
mí pro zdravotnický personál. Jedná se o budovu zapsa
nou v Ústředním seznamu kulturních památek.

„V objektu jsme vyměnili okna, nové jsou omítky a podlahy, 
rozvody zdravotechniky, elektroinstalace a vzduchotechni-
ky. Součástí dodávky je částečně i vybavení,“ uvedl stavby
vedoucí Ing. Ivan Stryja s tím, že dílo má být dokončeno 
v září.

Investiční akce navazuje na první etapu modernizace, 
kterou Beskydská stavební realizovala v roce 2018 – tehdy 
proběhlo i osazení nového výtahu a realizace nového ko
munikačního systému sestrapacient. Loni provedla naše 
společnost v areálu kompletní rekonstrukci čistírny odpad
ních vod sanatoria.

Historicky zcela první léčebný pavilon, s kapacitou 120 lů
žek, byl v rámci Jablunkovského sanatoria otevřen 23. pro
since 1928. Další nová budova byla předána k přestěhování 
nemocných 23. srpna 1934. Ihned se pak začalo s adaptací 
starého pavilonu, aby dostal stejný vzhled a podobné vyba
vení. Vzniklo tak sanatorium s lůžky pro 270 pacientů, které 
dosahovalo svými parametry špičkové mezinárodní úrovně. 
Sanatorium pro dospělé, které se zaměřuje na léčbu plicních 
onemocnění, se může pochlubit také unikátním léčebným 
parkem.
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Název akce: Úprava lůžkového oddělení – 2. etapa
Termín realizace: 15. 3. 2021 – 11. 9. 2021
Finanční objem: 17,1 mil. Kč bez DPH
Vedoucí střediska HSV 11: Ing. Petr Piprek
Stavbyvedoucí HSV 11: Ing. Ivan Stryja

V jubilejním ročníku soutěže
Stavba roku máme tři realizace
Soutěž Stavba Moravskoslezského kraje 2020, která letos vstupuje do svého jubilejního patnáctého ročníku, 
má dosud nejvyšší počet přihlášených projektů. Jsou mezi nimi i tři realizace Beskydské stavební, a.s. Vyhod-
nocení proběhne na podzim.

„Počet staveb jubilejního 15. ročníku je 
rekordní. Svědčí to nejen o dobrém reno-
mé této soutěže, ale i o poměrně nečeka-
ném masivním nárůstu nových investic 
v našem kraji, bez ohledu na obtíže spo-
jené s pandemií. A to je dobrá zpráva pro 
projektanty i stavební firmy,“ zmínil 
Ing. Arch. Martin Chválek, předseda 
Obce architektů Ostrava.

Do soutěže přihlásili investoři tři 
naše realizace. V kategorii Stavby ob
čanské vybavenosti, novostavby (při
hlašovatel Moravskoslezský kraj), jde 

o novostavbu sportovní haly pro Gym
názium Josefa Božka v Českém Těšíně 
a  o rekonstrukci a dostavbu Nového 
domova, zařízení pro seniory se spe
ciálním režimem, v Karviné. V katego
rii Průmyslové stavby jde o sídlo spo
lečnosti POLNA corp. s r.o.

V loňském ročníku soutěže jsme 
byli také úspěšní. Hlavní cenu v kate
gorii Novostavba získala tělocvična ZŠ 
a MŠ G. Przeczka v Třinci, kde jsme pů
sobili jako významný dodavatel, a cenu 
Ministerstva průmyslu a obchodu ob

držela naše realizace – Úspory energie 
v areálu společnosti TAZO, s.r.o., Český 
Těšín. Od prvního ročníku, jehož slav
nostní vyhlášení proběhlo v roce 2007, 
se do soutěže přihlásilo již 507 staveb.  

„Těší mě, že v našem regionu vyrůstají 
ročně desítky staveb, z nichž stojí celá řa-
da za pozornost. Přispívají tak k dynamic-
ké proměně a rozvoji našeho kraje, který 
je rok od roku atraktivnější,“ zhodnotil 
v souvislosti se soutěží situaci v regio
nu hejtman Moravskoslezského kraje 
Ivo Vondrák. 

Název akce: Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D
Na akci se podíleli: Ing. Marcel Konesz – vedoucí střediska HSV 14
 Ing. Arch. Jan Zachar – stavbyvedoucí HSV 14
Objednatel: Moravskoslezský kraj
Termín realizace: 08/2019 – 10/2020
Finanční objem: 51,3 mil. Kč bez DPH



Místo starých hornických ubytoven
– moderní komunitní bydlení
Slavnostní předání staveniště pro kompletní revitalizaci Domova Březiny v Petřvaldu u Karviné proběhlo v pátek 
16. července 2021. V areálu vyrostou během dvou let čtyři nové objekty pro komunitní bydlení. Realizaci investice 
provede společnost Beskydská stavební, a.s.

Domov Březiny pečuje o klienty s vel
mi komplikovanými nemocemi. Do
posud využíval nevyhovující pavilony 
z minulého století, po hornické uby
tovně Dolu Československý pionýr. 
Demolice dvou starých pavilonů a vý
stavba čtyř nových objektů je první 
částí celého projektu. Jeho druhá část 
se má týkat rekonstrukce správní bu
dovy a dvou dalších původních pavi
lonů domova. 

Rekonstrukce původních objektů 
Domova Březiny výrazně sníží jeho 
energetickou náročnost. Budovy bu
dou zatepleny, čekají je i další stavební 
úpravy, které budou architektonicky 
navazovat na návrh sousední novo
stavby čtyř pavilonů. Domov dostane 
také nový stravovací provoz včetně 
moderních gastrotechnologií.

Nové pavilony budou postaveny 
jako takzvané pasivní domy. To zna
mená, že budou energeticky úsporné 
nejen díky stavebnímu řešení, ale i dí
ky jejich technologickému vybavení. 
Všechny obytné části pavilonů budou 
navíc natočeny na sluneční strany, te
dy na východ, jih a západ.

„Veškeré náklady revitalizace domova 
se budou pohybovat kolem čtvrt miliardy 
korun. Finančně náročnější bude její první 
část, tedy demolice starých objektů a ná-
sledná výstavba nových pavilonů. Přijde 
na 210 milionů korun. Moravskoslezský 
kraj uhradí ze svého rozpočtu 160 milionů, 
zbytek jde z Evropské unie. Rekonstrukce 
starších budov bude stát přes 51  milionů, 
které se čtyřmilionovým příspěvkem z Ev-
ropy půjdou z krajského rozpočtu. V soci-
ální oblasti jde o jednu z největších kraj-
ských investic,“ přiblížil finanční nároč
nost projektu náměstek hejtmana 
kraje Jaroslav Kania s tím, že evropské 6
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prostředky získal kraj z Evropských 
strukturálních a investičních fondů, 

prostřednictvím Operačního progra
mu Životní prostředí.

p   Předání staveniště, stojí zleva doprava: Daniel Pieszka, předseda dozorčí rady BS, 
Jaroslav Kania a Jiří Navrátil, náměstci hejtmana a Pavel Zelek, ředitel domova.



Ludgeřovická škola
získala další patro a pět moderních učeben
Na druhý stupeň ludgeřovické základní školy docházejí rovněž děti z okolí. Kvůli nedostačující kapacitě se obec roz-
hodla školní budovu z roku 1958 rozšířit nástavbou. V novém podlaží vzniklo pět odborných učeben a sociální zaříze-
ní, škola získala i potřebný výtah. Zakázku obec svěřila Beskydské stavební, a.s.
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„Nové, čtvrté nadzemní podlaží zahrnuje prostornou chodbu, 
která je koncipována jako Respirium, čili prostor pro relax žáků. 
Pět speciálních učeben je určeno pro výuku informačních a komu-
nikačních technologií, dvě pro jazykové vzdělávání a další pro vý-
uku přírodovědnou a digitálně technickou. Součástí nového patra 
je také hygienické zařízení, bezbariérová kabina WC a zázemí 
pro úklid,“ uvedl Lukáš Hrabec, stavbyvedoucí Beskydské 
stavební, a.s., s tím, že zakázka byla odevzdána objednate
li začátkem srpna.

Nástavba ve 4. nadzemním podlaží kopíruje obrys stá
vající budovy. Vstup do nové části je zajištěn dvěma scho
dišti a novým bezbariérovým výtahem umístěným do pro
storu hlavního schodiště. Druhé schodiště je řešeno jako 
vedlejší a je vytaženo až do úrovně střechy, čímž umožňu
je komfortní přístup na střechu.

Název akce: Nástavba odborných
 učeben základní školy, 
 Markvartovická 50/966,
 Ludgeřovice
Objednatel: Obec Ludgeřovice
Termín realizace: 26. 6. 2020 – 3. 8. 2021
Finanční objem: 20 mil. Kč bez DPH 
Místo stavby: ZŠ v Ludgeřovicích,
 Markvartovická 50/966
Vedoucí střediska HSV 13: Ing. Jiří Kuchtíček
Stavbyvedoucí HSV 13: Lukáš Hrabec

p   Nástavbu vkusně doplňují slunolamy a za velmi sluneč-
ných dnů se vnitřní prostory učeben mohou zastínit 
screenovými roletami, které barevně ladí s fasádou.
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Jiří společnost nejen spoluzakládal, ale od samotného její
ho začátku působil na pozici ředitele a od roku 2010 do ro
ku 2017 byl jejím podílníkem. Poté se rozhodl společnost 
prodat, nicméně po vzájemné dohodě s novým akcioná
řem z ní neodešel a dále spolupracoval na jejím rozvoji. 

Ing. Jiří Dohnal, MBA
* 21.05.1967   † 14.07.2021
Uprostřed léta nás ve věku 54 let nečekaně opustil dlou-
holetý kolega, ředitel a místopředseda představenstva 
společnosti Beskydská stavební, a.s., Jiří Dohnal. 

Chci tímto poděkovat vám, Jirkovým spolupracovníkům 
a vedení firmy, za podporu a slova útěchy v této pro mne 
těžké době. Přijala jsem nabídku, abych vám ve chvíli 
loučení více pověděla o Jirkově soukromém životě.

Kromě práce vyplňoval jeho život hlavně sport. Všechny 
sporty dělal amatérsky, ale naplno. Poznali jsme se při vo
lejbalu, hrával šestkovou odbíjenou ve Sviadnově a svého 
času tam provozoval pískové kurty na plážový volejbal, kde 
organizoval turnaje. Byl také vášnivým lyžařem a naučil ly
žovat i naše děti. Na sjezdovce býval mezi prvními a končil 
až těsně před jejím uzavřením. A pak se ještě většinou vy
dával na běžky, často i s čelovkou, aby se mohl vrátit za 
tmy.

Další jeho oblíbenou aktivitou bylo kolo, horské i silnič
ní. Každoročně se scházel se svými kamarády ze Znojma na 
cyklistických „soustředěních“. Jezdili po Beskydech, Šuma
vě, Jeseníkách, byli spolu na Korsice. Měl období, kdy každý 
den jezdil na Lysou horu a zkoušel, co vydrží. Jednou jel 
v jednom dni dokonce třikrát tam a zpátky. 

Chodil pravidelně plavat a do posilovny, o víkendu brzy 
vstával a běhal se psem. Hrával tenis a pingpong. Protože 
nesnášel prohry, trénoval jako vrcholový sportovec, aby 
porážel soupeře, kteří hráli mnohem déle než on. V zimě 
jsme chodili s dětmi bruslit, v létě jezdil na inlinech. Když 
měl zraněnou ruku, chodil po horách. Zkrátka pořád potře
boval něco dělat. Sportem relaxoval, udržoval se v kondici, 
nabíjel se energií. Sport sledoval i v televizi a měl výborný 
přehled o sportovcích a jejich výsledcích. Zajímal se o tři
necký hokej.

Ke sportu vedl i naše děti. Přihlásit Jirku na skoky na ly
žích byl jeho nápad a já jsem se na něj dlouho zlobila, pro
tože to se mnou neprobral a já se o Jirku bála. Jezdili jsme 
s  ním na tréninky i závody, nosili mu těžké lyže, když byl 
ještě malý, chodili na oddílové brigády a pomáhali organi
zovat závody. 

Ivanku jsme zapsali na volejbal a podporovali ji v něm 
až do současnosti. Jirka naučil děti hrát tenis, chodil s nimi 
na brusle či do bazénu, jezdil s nimi na lyže. Dovolené jsme 
trávili na různých chatách a vyjížděli na kolech. Vymýšlel 
výlety, měl rád mapy a dokázal naplánovat zajímavé trasy. 
Sportovali jsme všichni díky němu.

Rád četl detektivky, zejména ty severské či anglické, ov
šem jako správný staromilec nedal dopustit na pana radu 
Vacátka z Hříšných lidí města pražského.

Měl rád historii, fascinovala ho 2. světová válka, ale měl 
také celkový historický přehled. Vynikal dobrou pamětí 
a  pamatoval si různé zajímavé údaje, hlavně čísla – nad
mořské výšky vrcholů, počty obětí válek, olympijské me
daile našich sportovců, průtok řek o povodních aj. Rád se 
potom sázel. 

S oblibou jsme spolu cestovali – navštívili jsme Londýn, 
Berlín, Varšavu, Vídeň, Mnichov, Budapešť, chystali jsme se 
do Petrohradu.

Vytrvale a trpělivě se učil jazyky,  i když na ně nebyl úplně 
talent, ale hrozně ho to bavilo. Hodiny angličtiny a němčiny 
byly jeho dalším koníčkem.

Miloval našeho knírače Bena, se kterým chodil na pro
cházky. Tvrdil, že on jediný ho má rád bez výhrad, ať je, ja
ký je. Pes se stal naším třetím dítětem.

A víte, co měl nejraději? Pivo. Pocházel sice ze Znojma 
a byl znalcem vína, ale pivo měl radši. Málokdo rozuměl pi
vu a uměl si ho vychutnat jako Jirka. Ne náhodou si nechal 
postavit dům mezi dvěma hospodami, kam často chodil se 
svým skleněným džbánkem pro pivo a doma si ho potom 
v klidu vypil.

Jirka působil na lidi odtažitým dojmem, považovali ho 
za přísného, nesmlouvavého, drsného. V soukromí však 
uměl být vtipným společníkem, dokázal nás rozesmát 
svými nápady, měl rád lidový humor. Rozhodně nebyl su
char, jak na první pohled vypadal. Jen se těžko sbližoval, 
jen tak si někoho k tělu nepřipustil. Ovšem k lidem, které 
znal dlouho, se naopak choval velmi hezky a přátelsky, 
mnohým pomohl vyřešit jejich problémy.

Vím, že měl spoustu chyb, rozhodně nebyl Mirek Dušín. 
Čeho jsem si na něm asi nejvíc vážila, byla jeho spolehli
vost, zodpovědnost, pracovitost a snaha dělat věci pořád
ně. Když bylo potřeba, dokázal všechno zařídit. To uměl vý
borně. Vždyť to byl ředitel… 

Ještě jednou vám všem děkuji a chci vás ujistit, že Jirka 
byl na firmu velmi pyšný a vážil si práce všech jejích pra
covníků.

Gabriela Dohnalová

Beskydská stavební, a.s., tak vsadila na využití dosavad
ních aktivit zkušeného ředitele a obě strany díky tomu 
získaly novou motivaci k dalšímu rozvoji firmy v nelehkém 
stavebním prostředí. Jiří, coby zkušený manažer, k tomu 
svým dělným přístupem a četnými podněty výrazně při
spěl.

Společně jsme plánovali budoucnost naší firmy a vzá
jemně konzultovali všechny nové příležitosti, které by
chom mohli využít. Nejen proto nás jeho nečekaný od
chod všechny zaskočil a citelně zasáhl. 

V naší paměti zůstane jako člověk se širokým rozhle
dem a upřímným zájmem o společnost a její zaměstnan
ce. Bude nám chybět nejen pro nespornou profesní od
bornost, budeme jej postrádat také jako kolegu a přítele. 

Budeme na Tebe vzpomínat, Jiří!
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Stavba Kampusu významně pokročila, 
do zimy by měla být pod střechou
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p   Na tak významné stavbě jsou našimi 
častými hosty také novináři různých 
médií, od tištěných po televizi. Už se zde 
také několikrát nahrávaly reportáže 
pro Radiožurnál. Na snímku reportér-
ka Klára Křižáková zpovídá vedoucího 
střediska Ing. Marcela Konesze a Ing. Ja-
roslava Bruse ze společnosti IMOS Brno.

Na souboru staveb pro budoucí 
Kampus Ostravské univerzity na 
Černé louce se intenzivně pracuje. 
Začátkem léta byla hotová polovi-
na hrubé stavby. Staveniště na Čer-
né louce se těší zájmu novinářů i bu-
doucích stavařů.

„Máme hotové svislé konstrukce třetího 
nadzemního podlaží, zbývá ho dokončit, 
realizovat čtvrté podlaží a všechny ná-
vazné práce. Do pozdního podzimu chce-
me dostat hrubou stavbu kompletně pod 
střechu a přes zimu pracovat v interié-
rech,“ uvedl Ing. Marcel Konesz, ve
doucí střediska 14 HSV firmy Beskyd
ská stavební, a.s., která byla pověřena 
řízením stavebních prací na objektu 
Fakulty umění – zázemí pro Klastr 
umění a  designu. Zakázku realizuje 

ve spolupráci se společností IMOS Br
no, a.s., která staví druhou část Kam
pusu – objekty pro Fakultu sportu.

Zázemí pro Klastr umění a desig
nu zahrnuje mimo jiné prostory pro 
centrum digitálních technologií a de
signu, multimediální učebny, operní 
studio, hudební sál pro 250 poslucha
čů, zázemí pro zvukovou režii a post



11

BE
SK

YD
SK

Á 
ST

AV
EB

N
Í

p   Studenti stavební školy během prohlídky viděli, jak se teorie, kterou znají z odborné 
literatury, realizuje v praxi. 

produkci, specializovanou laboratoř 
a výukový ateliér pro muzikoterapii.

 
Unikátní šance seznámit se 
se stavbou v reálu
Poslední červnový týden si stavbu na 
Černé louce přijeli prohlédnout žáci 
SPŠ stavební Havířov. Průvodcem jim 
byl Lukáš Palowski.

„Je to nesporně nejvýznamnější a nejza-
jímavější stavba, která se v kraji nyní reali-
zuje. A protože se na naší škole vyučuje i ar-
chitektura, měli jsme zájem navštívit přede-
vším staveniště příštího zázemí pro klastr 
umění a designu,“ uvedl Ing. Marek Auleh
la, učitel odborných předmětů na SPŠ 
stavební Havířov. Společně s ním přije
lo na Černou louku 31 studentů.

Aulehla dodal, že je to pro ně unikát
ní šance, seznámit se stavbou v reálu, 
navíc s odborným výkladem. „Toto jsou 
studenti oboru architektura, ale musejí 
znát i základy pozemního stavitelství. Mu-
sejí umět kreslit, jsou zaměření i na design, 

ale v podstatě jsou rovnocenní pozemním 
stavbařům,“ vysvětlil pedagog, který 
učil i řadu našich zaměstnanců. I proto 
své svěřence během prohlídky upozor
ňoval a trochu zkoušel z hydroizolací, 
technického bednění a dalších staveb

ních pojmů, načež studenti na místě 
viděli, jak to vše vypadá ve skutečnosti.

Se slovy inženýra Aulehly souhlasí 
i Marcel Konesz. „Jde zde o technicky a lo-
gisticky velmi náročnou stavbu, kdy je nos-
ná železobetonová konstrukce v interiéro-
vé části navržena většinově ze železobeto-
nu v pohledové kvalitě. Část fasády objektu 
opatříme kontaktním zateplovacím systé-
mem s trubkovou předsazenou konstrukcí 
a s prosvětlením LED svítidly. Část bude 
tvořena železobetonovou moniérovou stě-
nou, a to opět v pohledové kvalitě,“ doplnil 
Konesz s tím, že velký důraz je zde kla
den zejména na precizní provedení 
detailů. Před vlastní realizací železo
betonových konstrukcí jsou v rámci dí
lenských dokumentací vykreslovány 
a  následně odsouhlaseny kladečské 
výkresy bednění jednotlivých kon
strukcí. Detaily a pohledy osazení hli
níkových konstrukcí budou řešeny ve 
3D modelech.

Stavba celého Kampusu pro Ost
ravskou univerzitu by měla být do
končena v červnu 2022.



Do centra pozornosti odborníků i firem se v posledních letech dostává koncept cirkulární ekonomiky. Přestože po-
jem recyklace není ve vyspělých ekonomikách novým pojmem, model cirkulární ekonomiky nahrazující současný 
lineární model materiálových toků představuje další významný krok vpřed. O tom, jak se s ním vyrovnávají v Tři-
neckých železárnách, jsme hovořili s výrobním ředitelem Ing. Česlavem Markem.

Dá se říct, že v mnohém se principy 
cirkulární ekonomiky uplatňují už de
sítky let.

Máte k tomu vytvořené i nějaké 
interní postupy?
Řídíme se vlastním vnitřním předpi
sem jednotného postupu při naklá
dání s odpady a vedlejšími produkty 
s důrazem na ochranu životního pro
středí, který vychází z environmen
tálního systému řízení a příslušných 
norem. 

Jejich cílem je maximální možné 
využití vedlejších produktů hutní vý
roby. A to buď přímo opětovně v hut
ním cyklu, nebo v jiných průmyslových 

O nejvýznamnějších investicích ve „werku“,
ekologizaci výroby a projektech na využití odpadů 

V Třineckých železárnách
se recyklace nebojíme

Jak se konkrétně odráží ve vaší 
firmě přechod České republiky 
na cirkulární ekonomiku?
Pojem cirkulární ekonomika není 
v průmyslovém odvětví hutní výroby 
ničím novým. Výroba oceli rudnou 
cestou s sebou přináší tvorbu vedlej
ších produktů, s jejichž následným 
využitím se s ohledem na ekologic
ké i ekonomické aspekty výroby počí
tá a mají jednoznačnou prioritu. Hut
nictví má tedy v tomto ohledu před 
ostatními odvětvími určitou výhodu. 12
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Samotná ocel je nejuniverzálnějším 
průmyslovým materiálem na světě. 
Ocel je 100% recyklovatelná, a proto 
je základní částí cyklické ekonomi-
ky. Při výrobě oceli rudnou cestou se 
dál využívá vysoký podíl šrotu.



odvětvích, jako je  např. využití vysoko
pecní i ocelárenské strusky ve staveb
nictví, ať už pro výrobu umělého ka
meniva či přísad do betonových směsí.

Využíváme také k opětovnému 
zpracování veškeré hutní plyny (vyso
kopecní, konvertorový a koksárenský), 
které vznikají během hutních výrob
ních procesů. Dalším příkladem je 
využití jemných konvertorových kalů 
v odvětví výroby cementu. 

Mimochodem samotná ocel je 
nejuniverzálnějším průmyslovým ma
teriálem na světě. Je 100% recyklova
telná, a proto je základní částí cyklické 
ekonomiky. Při výrobě oceli rudnou 
cestou se dál využívá vysoký podíl 
šrotu.

Má to nějaké ekonomické dopady, 
nebo jde jen o ekologii?
Přínos je jak ekologický, tak ekono
mický. Smyslem je maximální možné 
využití vedlejších produktů hutní vý
roby s cílem snižování spotřeby ener
gií, surovin i materiálů a snižování ob
jemu produkce odpadů.

Jaké máte v tomto ohledu plány 
do budoucna?
Naše výzkumné týmy pracují na pro
jektech, které v co největší míře využi
jí i další formy odpadů. Například se 
využívají speciální brikety vyrobené 
výhradně z vedlejších produktů s vy
sokým obsahem oxidů železa, které se 
prosazují jako vsázka při výrobě žele
za a oceli. 

Novinkou je využití ocelárenských 
strusek a odpadních prachových čás
tic oxidů železa vznikajících při výro
bě železa, z nichž lze vyrábět speciální 
těžké betony. 

Hutnictví je s ohledem na rozvíje
jící se technologie v oblasti envi
ronmentálních aspektů průmyslové 
výroby na dobré cestě. Nelze však za
stírat, že si ještě s řadou odpadů bu
de muset poradit, neboť se zároveň 
zpřísňuje a rozšiřuje klasifikace ne
bezpečných vlastností odpadů, což 
může zabránit jejich stávajícím způ
sobům využití. To je úskalí, s nímž si 
v  systému cirkulární ekonomiky bu
de nutné poradit.

Ing. Česlav Marek
První místopředseda představen-
stva společnosti a výrobní ředitel 
Třineckých železáren pracuje ve fir-
mě od roku 1987, kdy začínal bezpro-
středně po absolvování VŠB-TUO 
v  oboru Strojní inženýrství. Ve fir-
mě prošel celou řadou pozic. Výrob-
ním ředitelem hutě je od roku 2006.

p  Nový naběrač na homogenizační skládce. Foto: Pavel Zubek 13
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t   Pohled na vysokou pec Třineckých že-
lezáren. Foto: Pavel Zubek



Hutnicví a výrobní průmyslové 
firmy vůbec si budou muset poradit 
i s tlakem na snížení emisí CO2 
do ovzduší, obecně se směřováním 
k uhlíkové neutralitě. Jak se vám 
to zatím daří?
Hutnictví čelí stejně jako další energe
ticky náročné obory náročným vý
zvám spojeným se snížením emisí oxi
du uhličitého. Oteplování planety vní
máme jako závažný problém, na jeho 
řešení se však musíme podílet všichni. 
Pro výrobu oceli tradičním způsobem 
to znamená nastartovat zásadní tech
nologické změny, které budou z histo
rického hlediska průlomové.

Před výzvami spojenými se sníže
ním uhlíkové stopy při výrobě oceli 
stojíme už poslední dva roky. Už se 
promítají i do dalšího rozvoje firmy 
a investičních plánů.

Co chystáte letos?
K nejvýznamnějším akcím bude pat
řit rekonstrukce vysoké pece číslo 6. 
Její podstatou je rekonstrukce tech
nologického zařízení, které je v provo
zu nepřetržitě 22 let a s ohledem na 
technický stav zařízení vyžaduje roz
sáhlou obnovu. Dojde také k renovaci 
nístěje pece a dokončí se moderniza
ce posledního ze tří ohřívačů větru, 
které zajistí energetické úspory. Sní
žením spotřeby energie dojde ke sní
žení emisí CO2, což je jedním z nemé
ně důležitých cílů rekonstrukce. In
stalací nových sestav předehřevu 
vzduchu dojde ke snížení spotřeby 

Jelikož je naší strategií navyšovat podíl výrobků do ekologických 
oborů přispívajících ke snížení emisí škodlivin a také uhlíkové stopy, 
rozhodli jsme se pokračovat v rozšiřování kapacit výroby kontislitků 
vyšších průměrů.

Co se týče odprášení, jsme na 
maximu možného a do ovzduší 
jde z výrobních procesů minimál-
ní množství emisí tu hých 
znečišťujících látek. Investice 
však dál směřujeme do snižování 
takzvaných fugitivních emisí.

topného vysokopecního plynu při vy
tápění ohřívačů a ke snížení samotné 
produkce vysokopecního plynu.

Letos zmodernizujeme také zaří
zení plynulého odlévání oceli č. 1. Vy
měníme původní rámy vodicích stolic 
z  roku 1989 a transformujeme licí 
proudy na možnost odlévání průměru 
kontislitku na 600 mm. 

Průměr 600 mm vyžadují přede
vším výrobci součástí pro energetický 
průmysl, nejčastěji pro větrné elek
trárny. A jelikož je naší strategií navy
šovat podíl výrobků do ekologických 
oborů přispívajících ke snížení emisí 
škodlivin a také uhlíkové stopy, roz
hodli jsme se pokračovat v rozšiřová
ní kapacit výroby kontislitků vyšších 
průměrů.

Huť v posledních letech masivně 
investovala do odprášení provozů. 
Jsou i tady ještě nějaké rezervy?
Co se týče odprášení, jsme na maxi
mu možného a do ovzduší jde z vý
robních procesů minimální množství 
emisí tuhých znečišťujících látek. In
vestice však dál směřujeme do snižo
vání takzvaných fugitivních emisí. Pa
tří k nim například investice do zaříze
ní na homogenizační skládce, kde se 
nabírají suroviny pro výrobu surové
ho železa. První z těchto naběračů 
pro odběr a zpracování směsi pro vý
robu ocelárenského aglomerátu jsme 
dokončili loni, druhý pro vysokopecní 
aglomerát spustíme letos. Nový vel
kostroj nahradí padesát let starý por
tálový naběrač na homogenizační 
skládce. Je vybaven systémem odprá
šení, díky čemuž uniká do ovzduší 
méně prachu při zpracovávání surovin 
pro výrobu surového železa a oceli.

Oba projekty huť financuje společ
ně s prostředky z Operačního progra
mu Životní prostředí s celkovými ná
klady přesahujícími 750 milionů korun.
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„Byl to vlastně synergický efekt naší dlouhodobé spolupráce s firmou – i to, jak jsou s ná-
mi spokojení. Z Paskova odebíráme odpad, především popel z jejich kotelny, ve které se 
topí kůrou ze stromů, pilinami a odřezky ze zpracování dřevní kulatiny. Popel z této ko-
telny odebíráme a odvážíme na koncové zařízení, kde se z něj vyrobí „sanačně-rekulti-
vační směs“ pro sanování skládky komunálních odpadů v Bohumíně,“ říká obchodní 
manažer SMOLO CZ Miroslav Rycek.

V současné době provozuje rakouská společnost v areálu již druhé zařízení 
na výrobu páry pro výrobu elektrické energie, zbytkovým teplem se vytápí 
sušárna dřeva a objekty pily. 

MayrMelnhof Holz Paskov vyrábí řezivo pro stavebnictví, výrobu dřevěných 
obalů a parket. Odřezky závod využívá na výrobu palet. Kůra se používá na pří
pravu substrátů anebo pro výrobu tepla. Piliny a hobliny se v peletkárně lisují 
s kukuřičným škrobem na peletky.

Dobrá spolupráce nám otevírá další dveře
Stále posilujeme cestářskou divizi, která má na starosti údržbu komunika-
cí pro samosprávné celky, státní i soukromé organizace. Jednou z větších za-
kázek byla v posledním půlroce oprava komunikací uvnitř rozlehlého areá-
lu v Paskově, kde společnost Mayr-Melnhof Holz provozuje pilu.
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Vystudovala Střední průmyslovou ško
lu potravinářské technologie v Pardu
bicích. Po maturitě nastoupila na vyso
kou školu, ale z důvodu rodičovství ji 
nedokončila. V roce 1998 nastoupila do 
zaměstnání na skládku Depos v Horní 

Průkopnice upcyklace v naší společnosti
„Odpady mi změnily profesní život i soukromý pohled na svět,“ říká Dana Vávrová.
Chtěla najít budoucnost v potravinářství, ale nakonec se jejím profesním osudem staly odpady. Dana Vávrová, ko-
legyně z ostravské pobočky Smolo, se jim profesionálně věnuje už 23 let a postupně začaly určovat i její životní styl.

p   Ing. Dana Vávrová se narodila v roce 1965 v Havlíčkově Brodě. Do Slezska přišla za 
manželem. Mají spolu dvě děti, dceru a syna. Ve Smolo pracuje od roku 2018 na pozi-
ci fakturantka.

Suché. Nicméně po dvaceti letech, po 
která jí její maminka neustále připomí
nala nedokončené vysokoškolské vzdě
lání, se rozhodla titul získat.

Vystudovala na VŠB obor zpraco
vání odpadů a to se stalo hybným 

motorem jejího dalšího profesního 
vývoje. Díky novým přátelům získala 
i  novou inspiraci pro změny ve svém 
životě. V únoru 2018 se po dvaceti le
tech rozloučila s kolektivem Depos 
a  nastoupila do společnosti SMOLO 
Services.

„Mám pocit, že svěží ,smolácký’ kolek-
tiv, příjemné pracovní prostředí a konec-
konců i dosažený inženýrský titul, to vše 
posílilo mé sebevědomí. Najednou v mém 
životě nastala obrovská změna. Začala 
jsem se nejen cítit sebejistěji v práci, ale 
také chodit na výlety, jezdit na kole, pla-
vat, účastnit se festivalů, navštěvovat di-
vadla, kina, prostě společensky žít. Do-
konce jsem se nebránila přijmout post 
předsedkyně domovní správy, kterou vedu 
již druhým rokem,“ hodnotí Dana vý
znamný posun ve svém osobním ži
votě.

Skládka ji přiměla 
ke změnám
Už od dětství byla svými rodiči vede
na ke skromnosti a spořivosti. Od šet
ření energiemi a vodou až po maxi
mální využití všech pořízených věcí, 
i  různých obalů. „Omezená dostupnost 
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módního oblečení nás se sestrou přivedla 
k šití a přešívání nejrůznějších obnošených 
kousků. Pátraly jsme po střizích a dostup-
ných látkách, abychom měly na sebe něco 
zajímavého. To vše formovalo základy na-
šeho vztahu k přírodě, ekologii a šetrné-
mu zacházení s přírodními surovinami,“ 
říká.

Všechno ještě umocnila práce na 
skládce, když začala sílit doba plas
tová. „Denně jsem viděla poletovat vzdu-
chem stovky plastových obalů, i to mě při-
mělo změnit životní styl. Rozhodla jsem se 
minimalizovat používání mikrotenových 
sáčků, igelitových tašek apod. a přejít na 
styl opakovaného používání obalů,“ dopl
ňuje Dana.

Patnáct let bez igelitky
V průměru používáme jeden sáček 
12 minut, než jej vyhodíme, přitom se 
nerozloží dříve než za 500 až 1 000 
let. Ve světě se používá zhruba 1,2 tri
lionu igelitových tašek za rok. To zna
mená v průměru 300 tašek ročně na 
jednoho dospělého člověka nebo mi
lion tašek za minutu na celé planetě. 

Dana igelitové tašky na nákupy 
zahodila již před 15 lety, kdy jich bylo 
u  pokladen k dispozici zdarma ne
omezené množství, a vrátila se k sí
ťovkám a plátěným taškám. „Když mi 
nějaké zboží zašlou v uzavíratelném sáč-
ku, opakovaně jej s sebou nosím na nákup 
ovoce nebo zeleniny, dokud se neroztrhá. 
Když už musím použít ten z obchodu, 
pak dám vše do jednoho. Bohužel, naše 
obchody, kromě těch specializovaných, 
bezobalových, většinou neumožňují po-
užívat vlastní krabičky na vážené potra-
viny,“ povzdychla si Dana.

Upcyklace rozvíjí kreativitu
Snaží se najít další využití pro různé 
věci. Třeba z prázdného obalu po tělo
vém mléce vytvoří jednoduše kelímek 
na hřebeny. „Nejde o žádný převratný vý-
robek, ale o pocit, že prázdný obal hned ne-
zahodím. Ještě chvíli můžu prodloužit jeho 
,život’. A když vypotřebuji další kosmetic-
ký přípravek, mohu si vzhled kelímku zase 
obměnit,“ usmívá se. 

Neopustila ani svůj koníček šití. 
„V práci už proslula tím, že když někdo vy-
řadí něco ze svého šatníku, přinese to ke 
konzultaci Dance, která z některých mé-
ně obnošených kousků vykouzlí zcela no-
vé modely a ze starých manšestráků ušije 
třeba tašku. Danka je nejen skvělou ko-
legyní, je také naší motivací, že bychom se 

všichni měli snažit změnit svůj postoj ke 
konzumerismu, více přemýšlet při naku-
pování, protože i malý krok je krokem do-
předu,“ směje se manažerka marketin
gu Ivana Kubacká. 

Nápady a inspiraci přináší Dance 
také webová stránka Pinterest, která 
je určena kreativcům bez rozlišení za
měření. Pak se v její hlavě rodí takové 
nápady, jako že bedýnku od jahod po
užije coby základ pro velikonoční de
koraci a po svátcích z ní udělá ideální 
nádobu na separaci novin a reklam
ních letáků.

Upcyklace je proces přeměňová-
ní odpadového materiálu nebo 
nepotřebných produktů v nové 
materiály či produkty lepší 
kvality, pro udržitelnost životní-
ho prostředí.

Přímá recyklace znamená 
znovuvyužití věci bez další 
náročné úpravy.

Nepřímá recyklace znamená 
nové využití věci pomocí opětov-
ného zpracování materiálu 
z odpadu. Nepřímá recyklace je 
obvykle velmi náročná na využití 
energií, proto někdy zvyšuje 
zátěž životního prostředí.

Šetření vodou a energiemi 
jí zůstalo od dětství 
Běžnou součástí jejího života je za
stavování vody při čištění zubů, úspor
né sprchování. Do konvice dá vždy jen 
tolik vody na čaj, kolik spotřebuje. Při 
běžném vaření zase větší množství 
uvařené polévky raději rozdělí do za
vařovaček nebo sáček uvařených fa
zolí naporcuje do mrazáku a tím šetří 
jak čas, tak energii. Tomuto životní
mu postoji učí i své děti a snaží se jím 
motivovat i celé své okolí.



p   V minizoo žijí vedle sebe handicapovaná i zdravá zvířata.

p   Možnosti blízkého kontaktu s divokými zvířaty propadla i naše marketingová ma-
nažerka Ivana Kubacká. Jednání o partnerství dopadlo úspěšně.
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Podpořili jsme minizoo ve Vendryni
Skupina SMOLO podporuje různé, pro občany prospěšné aktivity na území obcí, kde působí. V červnu jsme napří-
klad pomohli minizoo ve Vendryni. Zařízení, kde kromě hospodářských zvířat mohou návštěvníci obdivovat i le-
mury, velbloudici nebo lamy, navštěvují školy, školky i rodiny s dětmi z celého regionu.

„Je to dům po dědovi, kde jsem trávil dět-
ství. Učil mě úctě k přírodě, zvířata byla 
naším společným zájmem a já si tak dnes 
plním nejen své, ale i dědovy klukovské 
sny,“ říká majitel Marek Czech.

V minizoo žijí také například nosál, 
varan, kozy, králíci, želvy, svišti nebo 
surikaty jménem Andrejka a Babiš. 
Azyl ve Vendryni našla i labuť bez kří
dla, slepý bělobřichý ježek či psychicky 
nemocný papoušek. Celkem zde man
želé Czechovi chovají 48 druhů zvířat. 
Další budou přibývat, dokud to poze
mek u rodinného domu dovolí. 

V minizoo má chovatel Marek Czech 
i lemura, kterému hodlá opatřit part
nerku, protože by rád odchoval i mlá
ďata. Z toho důvodu však potřebuje 
nový výběh a pro něj i větve a celé 
stromky. My ve SMOLO jsme mu po
mohli vyhlášením sbírky materiálu 
„pro krále Jelimána“ – pojmenovali 
jsme tak jeho lemura podle populární 
postavičky lemura z filmu Madagas
kar. Akce měla úspěch. Lidé mohli ze
lený materiál odnášet do sběrného 
dvora nebo předávat přímo do ven
dryňské minizoo.



p  Také kolegové ze SMOLO CZ to s Davidem pořádně oslavili.
p   Život začíná v padesáti, říká se. Kolegyně se Davidovi roz-

hodly vstup do nové etapy života osladit. 

p   Vladka Kantora jsme zastihli – jak jinak? – v práci. O poled-
ní přestávce se v extrémních vedrech chladil nanukem.

Padesáté narozeniny oslavil v červnu jednatel SMOLO CZ 
David Melichar. Rodák z Ostravy, který v mládí vášnivě 
hrál americký fotbal, zasvětil téměř celý svůj profesní ži
vot práci v odpadovém průmyslu. Zatímco nejplodnější
ho českého básníka všech dob Jaroslava Vrchlického oslo
vili v den jeho 50. narozenin „velebný kmete“, naši zaměst
nanci jsou přesvědčeni, že David „zrychlí“ ze současných 
50 přinejmenším na dálničních 130!

V březnu kolegové popeláři oslavili společně s Vladisla
vem Kantorem jeho 60. narozeniny. Ovšem do důchodu se 
Vladek ještě rozhodně nechystá a i v pracovním procesu 
zůstává stejně optimistický.

Milí čtenáři, pokud i Váš kolega či Vaše kolegyně slaví 
významné jubileum, napište nám. Rádi to ve společenské 
rubrice zveřejníme.

Společenská rubrika
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u   Odboráři jednají o pomoci pro lidi, kte-
ří v důsledku tornáda přišli o střechu 
nad hlavou.

Pomoc pro
postiženou
Jižní Moravu
Deset tisíc korun věnovali odboráři ze 
SMOLO CZ na pomoc lidem na torná
dem zasažené jižní Moravě. Po dohodě 
s odborovou centrálou vybral příspěv
ky pokladník Českého červeného kříže, 
skrze který finanční dar poukázal.



V komunikaci s veřejností jdeme ještě dál
PANORAMA, náš nový časopis pro obce a města
Ve spolupráci s příslušnými samosprávami jsme na přelomu loňského a letošního roku začali realizovat náš nový 
časopis – Panorama. První vydání v nákladu 16 000 kusů neslo přídomek Pestrý pohled na život a prostředí v Třin-
ci a mířilo do všech schránek obyvatel Třince. V průběhu roku pak vznikly další dvě mutace pro obce Bystřici a Ven-
dryni a všechno se nám podařilo financovat z prodeje inzerce místním firmám.
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Pro velký zájem samospráv připravujeme koncem roku ještě dal
ší čtyři vydání, v celkovém nákladu 26 650 kusů, a to pro Třinec, 
obce z Třanovicka, Jablunkovska a Vendryni dohromady s Bystři
cí. Kromě harmonogramů svozů na následující rok a článků s eko
logickou tematikou se zde občané dozvědí více o novinkách v tří
dění odpadů, ale také o místních zajímavostech či zvycích nebo 
historických milnících v regionu.

Aktivita na sociálních sítích
Souběžně jsme posílili komunikaci s našimi zákazníky prostřednic
tvím sociálních sítí. Facebookové stránky SMOLO prezentují dění 
ve skupině, i s jistou dávkou humoru a zábavy, a jsou určeny spíše 
pro zaměstnance skupiny. Přes profil SMOLO Třinecko naopak ak
tivně komunikujeme s občany celého regionu a s našimi zákazníky 
v něm. Místní se zde dozvědí nejen o aktualitách v rámci svozů ne
bo o probíhajících úklidových akcích, ale také jak pomáháme a jak 
podporujeme místní spolky, kulturní akce apod. Prostřednictvím 
chatu přijímáme připomínky a zodpovídáme četné dotazy. 

Realizovali jsme také řadu krátkých filmů o práci našich za
městnanců nebo o rozšířených službách, které můžete kromě FB 
zhlédnout i na YouTube v odkazu na našich webových stránkách. 

Spolupráce s médií
Ještě více jsme posílili spolupráci s médií. Česká televize u nás 
v kompostárně realizovala živé vstupy do celostátního vysílání, ve 
sběrném dvoře na Tyrské nebo na našich stavbách natáčely repor
térky Radiožurnálu nebo tým Glos Live. Celostátní TV Prima při
nesla rozsáhlou reportáž o stavbě nové tělocvičny pro obec Návsí.

O naší práci referovaly v reportážích třinecká televize IFKTV, 
psala o nás tištěná média, např. celostátní deník Právo, regionál
ní deníky nebo Hutník. Nejčetnější celostátní noviny Blesk při
nesly reportáž o těžké práci popelářů v zimě. Redaktorka, která 
s  posádkou projela výše položené osady ve Vendryni, popsala 
úsilí závozníků a našeho řidiče Tomáše Lyčku přirovnala pro jeho 
umění zvládnout velké a těžké vozidlo v nepřístupném zimním 
terénu k postavě slavného komisaře Semira Gherkana z cyklu Ko
bra 11. V Mladé frontě DNES vyšly fotografie z našich staveb nebo 
z práce našich popelářů, např. ze svozu vánočních stromků.

Máme maskota
Do života jsme uvedli maskota skupiny SMOLO, kterému jsme 
dali jméno Otík Smolík. Jde o vnímavého klučinu, který se zajímá 
o nové technologie a životní prostředí, což naznačuje i emblém 
modré planety na jeho tričku. Smolík se stal výrazným aktérem 
především na akcích pro děti a rodiny, jejichž jsme partnerem. 
Bude nám nápomocen i během edukačních aktivit, které plánu
jeme společně s obcemi i školami. Pro tu příležitost jsme připravi
li i zábavné kreslené edukační pracovní listy, které sklidily svůj 
první úspěch na festivalu ČteFest v Třinci. 
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p   Odběry probíhaly v naší pobočce v Ostravě a v Třinci.
p   Jednatel SMOLO CZ Lukáš Bojko s mobilním týmem sester 

a MUDr. Marcelou Turoňovou.

Na jaře jsme provedli kolem 4 000 testů
Poslední červnový pátek jsme mohli díky zmírnění požadavků vlády ČR ukončit antigenní testování zaměstnanců 
na Covid-19. Celkem jsme v rámci skupiny realizovali na čtyři tisíce testů. Z důvodu plošného zavedení povinnosti 
jsme museli v rámci firmy zavést určitá opatření i vzhledem k charakteru práce našich lidí.

Pracovníky jsme za trpělivost odměnili zmrzlinou a kytičkou a lahví vína mobilní tým z ORLmed Třinec. Ten nám vyšel 
vstříc hned po vládním nařízení povinného testování pracovníků, díky čemuž jsme mohli nepřetržitě poskytovat služby 
a plnit naše závazky vůči klientům.

Naši čtenáři nám zaslali desítky správně vyluštěných tajenek křížovky, kterou jsme otiskli v Panoramě pro Vend-
ryni. Výherce dárkového koše mohl být však jen jeden, a tak náš maskot Otík Smolík z toho množství vylosoval 
pana Milana Singera.

První výhra v životě – a hned se Smolo

„Křížovky a tajenky jsou mojí celoživotní 
vášní. Denně jich vyluštím hned několik. 
Jsem už v důchodu, a tak začínám s ranní 
kávou. Ale je to poprvé, co jsem něco vyhrál, 
ani v žádné tombole nebo s losem jsem ne-
byl úspěšný. Jsme s manželkou opravdu mi-
le zaskočeni,“ řekl během naší návštěvy 

p   Vedoucí komunálních služeb SMOLO CZ Tomáš Ondraszek předává Milanu Singe-
rovi dárkový koš.

pan Milan, který se narodil na Sloven
sku a do podhorské Vendryně se přiže
nil. Celý život pracoval v rubání v šach
tách na Karvinsku. Věří, že křížovky 
jsou dobrým prostředkem na cvičení 
paměti, a nikdy si nevypomáhal žád
ným křížovkářským slovníkem. 

Vyřešení průměrně těžké křížovky mu 
trvá zhruba deset minut. „S tou vaší 
jsem byl hotov za pět. Časopis Panorama 
se mi líbil a budu rád, když jej zas někdy 
do schránky dostaneme a když tam bude 
i víc luštění,“ loučil se s námi usměvavý 
výherce.



Společně s budováním silniční sítě a or
ganizovanou údržbou cest vznikaly no
vé profese – nešlo už jen o vozky a for
many, poštmistry či postiliony. Pro za
jištění sjízdnosti byli nezbytní cestáři, 
kteří se samostatně starali o svěřený 
úsek silnice v délce cca 7 kilometrů. 

Kalamita rovná 
se nulová mzda
V situaci kalamity byl cestář povinen 
pracovat dle potřeby, bez nároku na 
mzdu, jen s možností náhradního vol
na. Navíc byl povinen vypomáhat při 
mimořádných událostech i na soused
ních úsecích. Kromě polední přestávky 
měl zákaz opuštění pracoviště, které 
muselo být označeno plechovým čís
lem na násadě zapíchnuté do krajnice. 

Obdobně měl přidělený úsek stát
ní silnice na starosti pohrabač. Ten 
v  letních měsících dbal na odvodňo
vání kaluží na travnatých krajnicích, 
na vyspravování děr a vysekávání pří
kopů. Navíc pomáhal při čištění cest 
během žní a při řepných a bramboro
vých kampaních. V zimě měl na sta
rosti odstraňování sněhových návějí 
(s použitím koňských pluhů), posypy 
pískem a škvárou proti klouzání a sta
vění protisněhových zábran. 

Ještě před druhou světovou válkou 
nebyly v mnoha podhorských a hor
ských oblastech tehdejšího Českoslo
venska asfaltové silnice. Štěrkové vo
zovky byly často poškozovány povozy 
i  rozvíjející se automobilovou dopra
vou. Správa silnic přivážela z kameno
lomů kámen a cestáři-kameníci jej na 
místě roztloukali na drobný štěrk a vy
spravovali jím výmoly a výtluky. Použí
vali k tomu deseticentimetrové cestář
ské kladivo osazené na 60 cm dlouhé 
násadě z lískového dřeva. Cestář při 
práci obvykle seděl na pytli vyplně
ném slámou a prsty si chránil pruhem 

Péče o silnice od středověku po současnost
„Cestář má pilně konati, dobře se zachovávaje
k spoludělníkům jemu  vykázaným.“
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látky. Skromná mzda se vyměřovala 
podle běžných metrů roztlučeného 
kamene a vyspravených děr.

Vzpomínka pana Tylla 
na obecního pohrabače
Je mi skoro 83 let a bydlím v obci Hola
sovice na silnici I/57 mezi Opavou a Kr
novem. U nás žil svého času jistý pan 
Matýsek, který mohl mít po skončení 
2. světové války něco přes padesát. Na 
zmíněné silnici (tehdy zvané cisarka – 
císařská silnice) měl přidělený svůj pra
covní úsek, za jehož údržbu zodpovídal.

Pan Matýsek, kterému se neříkalo 
jinak než Matýsek Cestář, aby se ho 
odlišilo od jiných jmenovců, prová
děl kontrolu stavu vozovky každý 
den. Tehdy silnice nebyly motoristic
ky nějak zvlášť zatěžovány, ještě jez
dilo dosti koňských povozů. On pro
váděl opravy výtluků. Takovou díru 
si nejdřív řádně připravil – vyčistil ji 
metlou a potom vylil horkým térem 
kvůli izolaci a zajištění spojení mate
riálu. Ten si zpravidla připravoval na 

3. část

„Cestář (uklizeč cest) má dle své slu-
žebnosti buďto každodenně, vyjíma-
jíce neděle a zasvěcené svátky, aneb 
v  těch dnech, na kteréž najat byl, na 
vykázaném jemu kusu cesty nařízené 
práce bedlivě a pilně konati, dobře se 
zachovávaje k spoludělníkům jemu 
vykázaným.“ Tolik ukázka z předpi
su pro cestáře na podkrajských sil
nicích z roku 1829.

Jejich činnost regulovaly četné tech
nické normy a velké množství legisla
tivních předpisů v rámci celé říše, ale 
i  instrukcí nebo vyhlášek přijímaných 
v jednotlivých okresech. Po vydání cí
sařského patentu v roce 1849, který 
upravoval vznik samospráv na území 
rakouské říše (Stadionovo prozatímní 
obecní zřízení), si vznikající obecní vý
bory pronajímaly na údržbu obecních 
cest své cestáře, kteří měli bydlet co 
nejblíže svěřeným úsekům. Z hlediska 
profesí měli přednost zedníci a tesaři. 
S ohledem na nižší mzdy u okresních sil
nic byli pro tuto kategorii komunikací 
vybíráni hlavně domkáři, které pomá
halo uživit políčko a nějaký ten dobytek. 



Četné bouřky a přívalové deště postihly během jara a léta i náš region. S odklízením následků pomáhali i naši cestá-
ři. Z komunikací, propustků, parkovišť a dalších ploch odvezli tuny bláta, listí, větví a dalšího nepořádku. Mezi ob-
jednateli byly jak firmy, tak soukromé osoby.

Bláta bylo po kolena

„V důsledku přívalových dešťů stéká na mnoha místech z polí ornice přímo na komunikace. Někde bylo bláta téměř po kolena. Mimo to jsme 
zajišťovali i zprůchodnění propustků nebo čištění kanálových vpustí od naplavenin,“ uvedl mistr cestářů skupiny SMOLO Michal Brudny.

p  Četné bouřky doprovázené přívalovými dešti trápily občany v celém regionu. Naštěstí týmy našich cestářů dovedly zasažené 
komunikace velmi rychle zprůjezdnit.

místě v malém kotlíku postaveném 
na dvou cihlách, pod kterými se topi
lo dřevem. Do přichystané díry nalo
žil asfaltovou drť, kterou lopatou na
plocho ubil, díky čemuž pak oprava 
po ztvrdnutí nějakou dobu vydržela. 

V případě opravy většího rozsahu 
musel vyrozumět cestmistrovství. Ji
nak uklízel i štěrk či písek na krajnicích, 
který na vozovku naplavovaly deště. 
V místech, kde se na krajnicích tvořily 
kaluže, vykopával odtokové stružky, 
aby se voda snadněji svedla do pří
kopu. 
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Opravovalo se sousedskou výpomocí
Cesty do beskydských osad se ještě po válce opravovaly 
hojně sousedskou výpomocí, nebo z nařízení úřadů.

„Albo z tak zwanego szarwarku, lebo jak sie zwołali i z poba-
by sami robili. I jak pamiętam każdego roku wsziecy ludzie z Pla-
cu Kulónki naprawiali cesty kulónkowski. Czi chłopi, czi baby 
i dziecka, co to kamiynie smykały i też pomogały,“ zavzpomínal 
Piotr Majeranowski. Szarwark (šarvark) je slovo odvozené 
z německého pojmu Scharwerk a znamená povinnost od
vádět robotu. Pobaba zase představuje, nejen v těšínském 
nářečí, vzájemnou sousedskou výpomoc při práci. Termín 
„cymbrować“ se na Těšínském Slezsku používal pro zpev
nění komunikace, břehů nebo studny kamenivem.

Tehdy vozovky nebyly rovné se 
spádovým odvodněním jako dnes, 
ale byly parabolického tvaru. Ten stav 
přetrvával až někdy do 60. let, kdy do
šlo v úpravě silnic ke změně technologií. 
Pracovním nářadím cestáře byly pou
ze lopaty, krumpáče, hrábky a metly 
tvrdšího osazení – něco jako rýžové 
nebo i proutěné. Do výbavy patřila ta
ky kosa na obžínání příkop.

Občas prováděl i výměnu kamen
ných patníků, nebo je líčil bílým 
vápnem, aby je bylo dobře vidět. Svou 
činnost ukončil někdy kolem roku 

1950, kdy odešel do důchodu. V těch 
dobách však už docházelo k dalším 
organizačním úpravám správy silnic 
a později se objevovala i nová techni
ka a pracovní čety. 

U nás se panu Matýskovi říkalo Ces
tář. V sousední obci byl na jiném úseku 
také cestář, jmenoval se Dehner, ale ří
kalo se mu Pohrabač. Tak se totiž také 
kdysi říkávalo této profesi, podle jiného 
pojmenování hrábí – pohrabač. Tuhle 
přezdívku měl Dehner hodně dlouho, až 
někdy do 70. let, kdy odešel na věčnost.

Jan Tyll, Holasovice, Opavsko



Oldřichovice mají novou ohradu pro kontejnery

„Občanům jsme rádi vyšli vstříc a ve spolupráci s Magistrátem 
města Třince zhotovili dřevěnou ohradu, která se do podhorské 
části města hodí a určitě splní svůj účel. Myslím, že do budouc-
na bychom ji mohli, třeba společně s místní mateřinkou nebo 
osadním výborem, doplnit o nějaké další zajímavé prvky. Mám 
na mysli třeba krmítko pro ptáčky, květináče s letničkami nebo 
edukační tabule. To vše by pomohlo doplnit znalosti o třídění od-
padu, a hlavně děti by mohlo bavit pozorování ptáčků u krmítka 
nebo zalévání kytek,“ říká Tomáš Ondraszek, vedoucí ko
munálních služeb ve SMOLO CZ.

Společně se samosprávami se snažíme o estetizaci míst 
pro odpadové nádoby. Například v poslední době získa-
lo novou ohradu stanoviště na konečné MHD v Oldři-
chovicích-Vsi. Místní občané si často stěžovali, že ma-
jí velké barevné kontejnery na tříděné odpady často 
zpřevrácené větry.

Samospráva tak chce společně s odpadovou 
firmou SMOLO CZ a společností EKOKOM 
ještě více podpořit třídění a následné opa
kované využití odpadových surovin s cílem 
chránit životní prostředí i finance města. 
Náklady na odběr a zpracování stále větší
ho množství odpadů soustavně rostou. 
Například jen za poslední rok se objem od
padů zvýšil o 10 až 20 procent (podle odpa
dové komodity).

Distribuce nových, větších „zvonů“
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V červenci jsme na území města Třince re-
alizovali výměnu části nádob na separo-
vaný odpad, tzv. zvonů, za větší. Díky to-
mu se kapacita sběrných nádob zvýšila, 
u modrých a žlutých zvonů je navíc pama-
továno i na pohodlnější, větší otvor pro 
vkládání obalů. 
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Pro Třinec , Bystřici a Vendryni jsme umyli stovky „zvonů“

Pomohli jsme v organizaci poutě

„Cílem je zpříjemnit obyvatelům třídění, neboť i estetická stránka 
má svůj význam. Čistota sběrného místa má pozitivní vliv na ochotu 
občanů třídit. Bohužel ne všichni občané si čistých sběrných míst 
váží. Odkládají různé druhy odpadů mimo nádoby, jako by jim na 
vzhledu našeho města nezáleželo,“ uvedla Ing. Jana Stonawská, 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Magistrá
tu města Třince s tím, že společným heslem města a svozové 
firmy je: „Pojďte s námi do toho a pokusme se udržet naše město čis-
té!“ V srpnu jsme pak umývali nádoby ve Vendryni a Bystřici.

V červnu a v červenci probíhalo čištění kontejnerů na 
separovaný komunální odpad v Třinci. Na území města 
mají občané k dispozici celkem 660 tzv. zvonů na sklo, 
plast, kov a papír.

Slavná pouť sv. Cyrila a Metoděje na Hrčavě také letos proběhla velmi zdařile. Sponzorsky jsme akci podpořili bez-
platným dodáním odpadových nádob a následným svozem a zpracováním odpadů. 

p   Organizátoři si spolupráci s námi pochvalují. Proto naše nádoby na různé druhy odpadů potkáte na rozličných akcích stále častěji
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Nápad uspořádat na Třinecku festival 
zaměřený na čtení a čtenářství se zrodil 
už v roce 2019. Původně na něm mělo 
jít výhradně o program pro děti a žáky, 
postupně se však do něj začaly přidávat 
odpolední a večerní pořady pro veřej
nost. Hlavním městem čtení a čtenář
ství se měl Třinec stát už v dubnu loň
ského roku. Plány však změnila pande
mie, jež přinutila organizátory plány 
přehodnotit. Upnuli naději na konání 
téhle velkolepé akce k podzimu, kdy ji 
však krátce před vypuknutím zrušila 
další koronavirová vlna.

Čekání skončilo se zlepšující se si
tuací na konci letošního května. Spus
tit akci byl sice velký risk, organizáto
rům se však vyplatil. Vzhledem k mož
nostem a hladu po kultuře se nakonec 

První Čtenářský festival v Třinci
předčil všechna očekávání
Měsíc nabitý programy, literárními akcemi a setkáváními; 60 oficiálních 
hostů z České republiky i zahraničí, a především 4 200 diváků a návštěvní-
ků – takový byl ČteFesT, první Čtenářský Festival Třinec, jehož generálním 
partnerem byla skupina SMOLO.

z týdenního festivalu stal měsíc trva
jící svátek milovníků literatury a čtení 
pro žáky z Třinecka, kdy jim návrat 
do školních lavic obohatilo 25 autorů, 
spisovatelů a ilustrátorů. Živých i on
line setkání si užilo 2 600 dětí i dospě
lých. Besedovali například se světově 
uznávaným autorem Petrem Horáč
kem, herečkou a spisovatelkou Mar
kou Míkovou nebo sami tvořili s Mila
nem a Ester Starými.

Odpolední a večerní pořady pak pa
třily především dospělým a zacílené 
byly na náš region. ČteFesT navštívil 
například Bogdan Trojak, který o něko
lik dní později získal cenu Magnesia li
tera, Petr Sagitarius zde pokřtil první 
díl detektivní série Trujkunt a velký sál 
knihovny do posledního místa vypro

dala Karin Lednická. Literární a čtenář
ský program obohatila také divadel
ní představení, křest polského vydání 
Čtenářského metru nebo koncert ka
pely Pískomil se vrací. Tradiční Pohád
kový les navštívilo více než 800 dětí 
a jejich rodičů. 

A u toho všeho bylo od začátku 
také SMOLO jako generální partner. 
První (a věříme, že ne poslední) Čte
nářský festival v Třinci jsme podpořili 
nejen finančně, ale i jedním velmi ak
tivním účastníkem – tím byl náš mas
kot Otík Smolík. Ten děti, které mířily 
na školní i odpolední programy, nejen 
bavil, ale zároveň i vzdělával, protože 
každé dítě, které potkal, obdaroval 
naším zábavným a poučným pracov
ním listem.



První Čtenářský Festival Třinec byl 
dvakrát odložen. Jaké byly vaše pocity, 
když letos konečně začal? 
Nejtěžší bylo to úplně první rušení a odklá
dání termínu. Vše bylo připraveno a já do 
poslední chvíle věřila, že to vyjde. Vyšlo to 
však až napotřetí, o  rok později. Ty pocity 
byly zvláštní, ani nevím, jestli bych to na
zvala těšení, spíš to bylo napětí a nervozita, 
jestli to opravdu klapne. A pocity pak? To už 
byla jízda! Den za dnem. Každý den spous
ta setkání, autoři k nám přijížděli z celé re
publiky, dělali programy pro děti, čtení, 
workshopy a další. Bylo úžasné, že se první 
čtenářský festival v Třinci stal skutečností.

Co pro vás bylo nejsilnějším zážitkem?
Silným momentem pro mě je vždy osobní 
setkání s autorem, kterého jsem doposud 
znala jen z knih. A velmi mě obohatila i vzá
jemná setkávání mezi jednotlivými spisovateli, výtvarníky 
a herci. Myslím, že i oni z toho byli nadšení. Konečně byli 
mezi lidmi a mohli si povídat s dětmi naživo. Silným zážit
kem, spíš nezapomenutelným, bylo pro mne online setká
ní s Petrem Horáčkem. Světově známým spisovatelem, pů
vodem z Česka, který už dlouhé roky žije a tvoří v Anglii. 
Jeho knihy jsou vydávány po celém světě, a přesto je to ne
skutečně skromný a milý člověk. Nejen mě, ale i učitele 
a děti zaujalo jeho povídání. 

A co ve mně ještě zanechalo silný dojem a krásné vzpo
mínky, to bylo čtení na Zorymbku. Dospělí i děti si společně 
četli a povídali na jednom místě – na jedné krásné louce me
zi horami. Na to budu vzpomínat opravdu ještě dlouho.

Bez generálního partnera
by festival nebyl takový, jaký byl
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Rozhovor s ředitelkou festivalu Marikou Zadembskou:

Potřebuje vůbec čtení a čtenářství svůj festival? 
Je nesmírně důležité, aby se dnes a denně dětem i dospě
lým připomínalo, že čtení je v životě zásadní. Čtení je myš
lení. Na literární a čtenářské festivaly jezdím dlouhé roky 
a ta atmosféra je vždy nezapomenutelná a neskutečně mo
tivující. To jsme s týmem chtěli přenést i do Třince, protože 
zážitek, který se váže ke knize a čtení, může děti především 
velmi povzbudit. Takže ano, čtení a čtenářství festivaly po
třebují a festivaly zase potřebují nadšené a podporující 
partnery. Proto si všichni nesmírně vážíme toho, že se fir
ma SMOLO ujala generálního partnerství ČteFesTu – bez ní 
by festival nebyl. Anebo byl, ale jen ve velmi omezené mí
ře a to by byla obrovská škoda.

Které tři knížky byste za sebe doporučila čtenářům? 
Dětem určitě knihu Každý (se) počítá, to je hit letošního ro
ku. Není to typická kniha s příběhem, ale o to je bohatší. 
Musí se u ní hodně přemýšlet, být pozorný, dobře se dívat, 
vyprávět, vymýšlet příběhy, hádat a hledat. Tahle kniha 
bude ostatně bavit nejen malé, ale i velké čtenáře. Vůbec 
bych ji neomezovala věkem. Druhá kniha by taky byla pro 
děti, ale starší – Sydney od Terezy Horváthové. Silný pří
běh! A třetí knihu bych doporučila dospělým – povídky od 
Petra Borkovce, třeba velmi aktuální Sebrat klacek.

p   Marika Zadembská se stala zaslouženě ředitelkou prvního 
Čtenářského Festivalu Třinec. Vede knihovnu pro děti 
a Mklub v Knihovně Třinec. Je respektovanou lektorkou 
kritického myšlení a nadšenou propagátorkou čtení, 
čtenářství a čtenářské gramotnosti.



Momentálně montujeme největší je
řáb dánské společnosti HMF, který se 
v historii působení HMF v Česku vůbec 
kdy prodal, na velký podvozek výkon
né Tatry 8x8, v kombinaci s nosičem 
kontejnerů CHARVÁT CTS. Druhá, té
měř totožná realizace nás čeká na pře
lomu roku, kdy budeme montovat 
stejný jeřáb HMF 5020 opět na vozidlo 
Tatra 8x8, tentokrát ovšem v kombi
naci s valníkovou nástavbou, a dále 
ještě (mimo jiné) velké nákladní auto 
s  jeřábem pro Správu státních hmot
ných rezerv. Kromě toho rozšiřujeme 
spolupráci s bezpečnostními složkami 
– dodáme 9 jeřábů pro drážní hasiče 
Správy železniční dopravní cesty a pro 
vojenské hasiče realizujeme speciální 
projekt „Tatra s rukou“. Jednomu maji
teli hausbótu dodáme hydraulický je
řáb, kterým bude překládat terénní 
vozidlo z břehu na loď a zpět

Klasické nosiče kontejnerů
Každým rokem realizujeme pro naše 
zákazníky 20 až 30 klasických nosičů 
kontejnerů na podvozcích různých 
značek. Vozidlo je ideálně určeno pro 
menší a středně velké firmy stavební
ho charakteru, které potřebují malé 
a obratné vozidlo. Například toto vo

Nejzajímavější letošní realizace jsou před námi
V současné době pracujeme na velmi 
zajímavých a lákavých zakázkách, 
které budeme klientům předávat 
postupně ve druhé polovině roku.
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zidlo je konkrétně určeno pro projekt 
zpětného odběru použitých osobních 
a nákladních pneumatik.

Předváděcí vozidla
Pro našeho obchodního partnera, spo
lečnost Man Truck and Bus ČR, jsme re
alizovali plně vybavené vozidlo s jeřá
bem HMF 1620, se třemi hydraulickými 
výsuvy, rádiovým ovládáním Scanreco 
a nejmodernějším stabilizačním systé
mem EVS. Systém neustále monito
ruje aktuální stabilitu vozidla a podle 
toho upravuje výkonnostní křivku je
řábu tak, aby z něj obsluha dostala 
maximum. 

Pro společnost ITec Czech Ostrava 
jsme dodali rádiově ovládaný jeřáb 
umístěný na kontejneru. V případně 
potřeby lze ruku sundat a snížit jeho 
hmotnost o mrtvou váhu. Jeřáb je 
navíc vybaven rozšířeným příslušen
stvím (rotátor, drapák, kleště na dře
vo, pracovní koš), a vozidlo tak může 
sloužit jako pracovní plošina.

Kromě toho máme k dispozici no
sič kontejnerů Charvát CTS o výkonu 
10 t, s teleskopickým výsuvným hákem, 
kombinující výšku háku 1 000 mm 
a 1 570 mm. Vozidlo bude sloužit jako 
předváděcí pro veletrhy s možností 
následného prodeje.
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Pro odpadový průmysl 
Realizujeme speciální zakázky pro 
odpadový sektor. Například jsme do
dali nové svozové vozidlo k nám do 
skupiny pro závod SMOLO CZ v Ost
ravě. Vozidlo o celkové hmotnosti 12 t 
jsme doplnili hydraulickým čelem 
ZEPRO o nosnosti 1,5 t.

„Malý velký“ pomocník
Toto vozidlo jsme vymysleli tak, aby 
maximálně uspokojilo potřeby zákaz
níka – Kamenictví Pecher s.r.o. Hlavní 
důraz byl přitom kladen na co nejmen
ší vnější rozměry vozidla, aby mohlo 
projíždět úzkými uličkami na hřbitově. 
Celkový dosah jeřábu, primárně urče
ného pro dálkové ovládání, je 12,7 m 
a  nosnost na konci dosahu je 300 kg. 
Jeřáb jsme doplnili o valníkovou ná
stavbu.

Aktuální situace 
ve SMOLO Hydraulics
Naše kapacita je do konce letošního 
roku v podstatě vyprodána, uzavírá
me už zakázky pro rok 2022.

Světová pandemie negativně po
stihla mnoho podnikatelských sek
torů, nám se však naštěstí vyhnula – 
nepociťujeme úbytek práce, spíše 
naopak. Covid19 ovšem negativně 
působí na dodací termíny, protože 
výroba nového podvozku se u všech 
dodavatelů protáhla na 6 a více měsí
ců, navíc celý automobilový průmysl 
trápí dlouhodobý nedostatek někte
rých komponentů, například čipů.

Globální situace také velmi nega
tivně ovlivňuje ceny – raketově rostou 
ceny základního hutního materiálu, 
zdražuje i cena práce a ostatního při
druženého drobného materiálu (hyd
raulická čerpadla, hadice, oleje). 

Nový jednatel společnosti, pan 
Ing. Bohdan Zmełty, aktivně vyvíjí 
snahu o posílení naší servisní sítě 
v Česku i na Slovensku. Neustále při
bývají noví zákazníci s našimi jeřáby, 
kteří potřebují mít kvalitní servisní 
zázemí s rychlou obsluhou. Také posi
lujeme obchodní tým, na Slovensku 
i v Čechách.

Momentálně se připravujeme na 
25. ročník veletrhu komunální tech
niky KOBIT v Jičíně, kde budeme pre
zentovat naši značku.

Ing. Jan Hořčica, manažer 
obchodu SMOLO Hydraulics s.r.o.



Byli jsme partnerem další kulturní akce. V pátek 23. července duněly Parkem PZKO v Bystřici největší rockové hity 
polské hudební scény 80. let minulého století, která významně ovlivnila i posluchače v tehdejším Československu. 

Rocková osmdesátá v Bystřici

Během tříhodinového koncertu za
zněly nejhranější hity tohoto období, 
mimo jiné rockové pecky kapel Per
fect, Lady Pank, Dżem, TSA a dalších, 
vše v podání kapely Contiband.

Foto: Michael Rucki
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p   Starosta Bystřice Roman Wróbel stojí 
nejen v čele Bystřice, ale je také hyba-
telem mnoha kulturních akcí.



„Jako zodpovědná odpadová společnost, 
která klade důraz na cirkulární ekonomi-
ku, třídění a životní prostředí, realizuje-
me řadu sociálních projektů a rádi tuto 
sbírku kol podporujeme již podruhé. Za-
půjčili jsme zdarma kontejnery a zajišťu-
jeme dopravu v rámci Moravskoslezské-
ho kraje. Díky společnému úsilí – spojení 
soukromého sektoru, samospráv a nezis-
kových organizací – můžeme prodloužit 
život velamoskám, eskám, favoritkám, 
bmxům, olpranům … a zjednodušit život 
lidem v jedné z nejchudších zemí světa,“ 
uvedl jednatel SMOLO CZ Lukáš Boj
ko s tím, že letos jsme poprvé sváželi 
kola také z Kopřivnice a z Fulneku, 
kde se sešlo celkem sto kol.

Lidé vozili nebo nosili veškeré ty
py bicyklů. Hodně staré, novější, dět
ské, dámské i pánské, horáky i silnič
ní. Darovali také malá kola pro před
školáky, dětské sedačky na kola nebo 
helmy. „Některá kola jsme věnovali po-
třebným rodinám z Třince, které mají ví-
ce dětí a kolo pro ně není lehké koupit, 
ostatní byla odvezena do Afriky. Cesta 
kola, která u nás začíná dvoutýdenním 
sběrem, pak pokračuje díky našemu 
partnerovi firmě SMOLO. Bez jejich po-
moci bychom nemohli naplnit ty tři kon-
tejnery a nechat je odvézt,“ uvedla ředi
telka Charity Monika Byrtusová. 

Na darovaných kolech začnou 
hned pracovat zaměstnanci, kterým 
společnost Kola pro Afriku dává prá
ci a pomáhá získávat nové doved
nosti. Všechna postupně rozeberou, 

Letos jsme svezli pro Afriku celkem 389 kol!
Projekt chrání životní prostředí, dává práci a usnadňuje cestu za vzděláním. Při organizaci sbírky Kola pro Afriku 
naše společnost SMOLO CZ spolupracovala podruhé. Zapůjčili jsme zdarma kryté kontejnery a do Ostravy-Koblo-
va odvezli tři plně naložená nákladní auta.

vyčistí, opraví, zkompletují je a nala
kují. Kola určená pro africké školy se 
opět rozloží do přepravních boxů, 
aby zabrala co nejméně místa. Bicyk
ly, které se do těžkého terénu nehodí, 
třeba silniční, se po opravách a kom
pletaci prodávají v Česku. Výtěžek 
pomáhá celý projekt financovat. Tak
že nic, kromě starých plášťů, nekončí 
na skládce.

„Děkujeme všem, kteří mají chuť se 
s  námi zapojit do dobré věci. Sbírka za-
chrání stará kola před skládkou a pro-
dlouží výrobkům život, současně šetří su-
roviny. Dále dá práci znevýhodněným 
pracovníkům při kompletaci a opravách 
darovaných kol a koneckonců usnadní dě-
tem v Gambii cestu do desítky kilometrů 
vzdálených škol,“ doplnila za organizá
tory Kateřina Krainová.
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p   Marian Dzik si vyšlapal ve své kategorii druhé místo. „Kdybych 
měl silničku místo horáka, bylo by to lepší,“ zhodnotil v cíli.

p   Celkem se letošního ročníku zúčastnilo 174 borců v 16 kate-
goriích.

p   Místostarosta Vendryně Bohuslav Rasz-
ka pomáhá nejmenším závodníkům 
v bezkolizním zdolání tratě.

V cíli Venryňského Kotáru měly barvy SMOLO stříbro
Ve 21. ročníku cyklistické časovky pro děti a dospělé o pohár starosty Vendryně, která se letos jela v neděli 18. čer-
vence v kopcovitém terénu obce, se skvěle umístil náš zaměstnanec – Marian Dzik ze SMOLO CZ si v konkurenci sil-
ně obsazené kategorie „sponzor závodů – muži“ vyšlapal stříbro. Gratulujeme!
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Třinecké děti bodovaly v Moravské lize
Úpravu dráhy provedla zdarma technika SMOLO
Třinecký oddíl bikrosu hostil dvě úvodní kola Moravské ligy. Přes silnou konkurenci a četnou mezinárodní účast vy-
stoupalo několik třineckých jezdců v jednotlivých kategoriích na stupně vítězů. Ještě před pohárem pracovala na 
dráze naše technika.

„Jsem rád, že po roční pauze mohly na tři-
necké dráze opět proběhnout závody. 
Účast byla slušná a výsledky našeho oddí-
lu úžasné. Od viceprezidenta polského 
svazu cyklistiky jsme obdrželi pohár jako 
poděkování za spolupráci a rozvoj bikrosu 
v Polsku. Je pravda, že jejich děti s námi 

trénují už několik let, protože to sem mají 
blíže než do Katovic,“ uvedl předseda 
třineckého oddílu BMX Radek Pán.

Třinecká trať patří mezi nejdelší 
v ČR, zatáčky jsou vybetonované. Nej
větším cílem klubu pro aktuální sezo
nu bylo vyvýšení startovacího pahor
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ku. „Povedlo se, a to díky pomoci skupi-
ny SMOLO, která nám zdarma zapůjčila 
techniku. Zvedli jsme jej asi o metr a půl,“ 
podotýká spokojeně Radek Pán. 

„Já jsem v klubu s dětmi už tři roky 
a celou dobu nám můj zaměstnavatel do-
voluje si zapůjčit techniku pro úpravu tra-
tě. Hlavně traktor letos pomohl při vý-
stavbě nové opěrné zdi a při navážení ma-
teriálu na dráhu. Každoročně hutníme 
dráhu pomocí smoláckého válce,“ uvádí 
zaměstnanec SMOLO CZ Petr Byrtus, 
jehož děti rovněž reprezentují barvy 
třineckého bikrosu. 

Oddíl má zpracovaný stavební pro
jekt na novou zatáčku, která by měla 
konkurovat nejlepším drahám v re
publice. Díky tomu by se zdejší areál 
mohl zařadit i do soutěže v profesio
nální kategorii Elite a v budoucnu se 
ucházet o pořadatelství závodů v Čes
kém poháru.



Smolo partnerem slezské kopané
Sto let! Baník čeká výjimečná sezona

„Jsme Baník, to je pro nás všechny záva-
zek a zodpovědnost. Chceme být úspěšní 
a uděláme pro to maximum,“ prohlásil 
trenér Ondřej Smetana, který vede 
mužstvo společně s Janem Baránkem 
mladším a Tomášem Galáskem, jed
ním nejznámějších odchovanců Baní
ku, který se prosadil v zahraničí i v re
prezentaci. Do Baníku se nyní vrátil 
po sezonách strávených v roli mládež
nického trenéra z německého Norim
berku.

Baník má jednoznačně za úkol vy
lepšit osmé místo z minulé sezony. 
K tomu mají dopomoci i čtyři posily: 
ofenzivní duo Jiří Klíma a Lukáš Bu
dínský z Mladé Boleslavi, útočník La
dislav Almási z Ružomberku a stoper 
David Lischka, který přišel na hosto
vání s opcí ze Sparty. Ostravský od
chovanec má nahradit stěžejního sto
pera Patrizia Stronatiho, jenž přestou
pil do klubu maďarského vicemistra 
Puskás Akadémia.

Lischkovou výhodou je, že v Baní
ku vyrostl a dobře tak zná místní kli
ma a poměry. „David teď ve Spartě sice 
delší dobu nehrál a bude ještě nějaký čas 
potřebovat, aby se znovu dostal do špičko-
vé formy, což je ale logické. I tak nám ale 

ukazuje, že je hráčem, který situace řeší, 
jak má, a má všechny předpoklady, aby 
Zia nahradil,“ míní Ondřej Smetana. 

Góly a přihrávky, tedy ofenzivní 
produktivitu, mají obstarat zase Bu
dínský a Klíma. 

„Jirka Klíma ve dvou sezonách za se-
bou prokázal i v tak kvalitním kádru, ja-
ký má Boleslav, že góly dávat umí. Je to 
zajímavý typ útočníka, pohyblivý, gólo-
vý, umí podržet balon. Lukáš Budínský je 
zkušený hráč, který svou kvalitu ukazuje 

v lize pravidelně. Výborný směrem dopře-
du, nebezpečný v zakončení, výborný při 
zahrávání standardních situací. Konku-
renci na jeho místě jsme potřebovali posí-
lit, a to se povedlo,“ popsal další nové 
tváře v týmu Ondřej Smetana.

Baník se chce ve výroční sezoně při
blížit co nejvíce české špičce a silnému 
kvartetu: Slavia, Sparta, Plzeň, Jablo
nec. Je evidentní, že kromě sportov
ních výsledků budou fanoušci s napě
tím čekat i na doprovodné akce k vel
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Fotbalisté Baníku Ostrava budou v nadcházejícím ročníku 2021/2022 slavit stoleté jubileum vzniku klubu. Pokusí se 
u této příležitosti zabojovat o svůj pátý mistrovský titul? Byla by v tom nepochybně krásná symbolika, ale tak vyso-
ko při současném rozložení sil v českém fotbalu a suverénní dominanci Slavie Praha asi Slezané myslet nemohou.



kému jubileu. Program oslav, které by 
měly trvat celý rok, Baník dopracová
vá a měl by je zveřejnit v průběhu 
podzimní části sezony. Sezony, kdy se 
partnerem Baníku poprvé stala společ
nost SMOLO CZ. Doufáme, že modro
bílá sezona bude úspěšná.

FC Baník Ostrava
Historie klubu sahá k roku 1922, kdy 
byl založen celek SK Slezská Ostrava. 
Do první ligy poprvé postoupil v roce 
1937, po válce se už jako Baník stal tra
dičním účastníkem nejvyšší soutěže, 

kterou nakrátko opustil jen v letech 
1949 a 1966. 

První ligový titul Baník vybojoval 
v roce 1976 a s ním i účast v PMEZ, ze 
kterého však vypadl ve druhém kole 
po zápase se slavným Bayernem Mni
chov. Na Bazalech se ovšem předsta
vil i reprezentační výběr Brazílie. 

Další slavná éra klubu je úzce spja
ta se jménem trenéra Evžena Hadam
czika, kdy dres oblékali například Ros
tislav Vojáček, Libor Radimec, Verner 
Lička či Václav Daněk.

V roce 2004 vybojoval titul tým 
kolem reprezentantů Reného Bolfa, 

Marka Heinze či Miroslava Matušovi
če. Proslulost získala ostravskému cel
ku kvalitní práce s talenty. K nejzná
mějším odchovancům klubu patří 
Pavel Srníček, Tomáš Řepka, Tomáš Ga
lásek, Marek Jankulovski, Milan Baroš 
a další. V roce 2016 sestoupil Baník 
z  nejvyšší soutěže, ale hned v násle
dujícím roce se mezi elitu vrátil.

V květnu 2015 odehrál Baník svůj 
poslední ligový zápas na Bazalech – 
na stadionu z roku 1959 – a v následu
jícím období (až do současnosti) našel 
zázemí na rekonstruovaném Měst
ském stadionu ve Vítkovicích.
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Díky senzačnímu úspěchu českého basketbalového týmu, kdy se mu po dlouhých 41 letech podařilo kvalifikovat na OH 
v Tokiu, zde zanechali výraznou výraznou stopu opavští borci: kapitán BK Opava a rozehrávač Jakub Šiřina a v roli asisten
ta reprezentačního týmu Petr Czudek.

p   Opavský kapitán Jakub Šiřina (vlevo) a Jarda Bohačík se vydali na olympiádu do Tokia sami kvůli nejednoznačným výsledkům tes-
tů na Covid-19, které se musely opakovat. Zbytek reprezentačního týmu spolu s asistentem Petrem Czudkem odcestoval dříve.

p   Na snímku opavský Jakub Šiřina a reprezentant Francie Nando de Colo. Čeští basketbalisté bohužel nenavázali na triumf nad Írá-
nem a prohráli na olympijských hrách v Tokiu se silným týmem země galského kohouta. Soukromý archiv rodiny Šiřinových

Celou dekádu podporujeme basketbal
Opavská stopa na OH Tokio 2020
Přes deset let sponzorujeme basketbalový klub Opava. Klub se sedmdesátiletou historii, držitel čtyř mistrovských 
titulů a pěti vítězství v Českém poháru, se v posledních letech umísťuje v horní polovině tabulky a již pravidelně se 
účastní play-of f Kooperativa NBL. 
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Oslava třineckých „devadesátek“
pokračuje, třeba extrémním závodem
Byli jsme součástí unikátní události: svátku všech sportovců (profesionálů i amatérských) a fanoušků skvělé hud-
by – Majday & Třinecké devadesátky! Na přání Města Třinec jsme se postarali o veškeré odpady, které během ná-
ročných závodů vznikly. Letos se centrum dění Majday přesunulo z Vendryně na atletický stadion v Třinci. Akce 
byla součástí letošních oslav 90 let od povýšení hutnické obce na město. Foto: archiv organizátorů



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.: +420 558 999 700 

E-mail: info@bstav.cz 
www.bstav.cz
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