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Vážení obchodní partneři,
zákazníci, milí kolegové, přátelé,

přijměte od nás přání klidných,
radostných a milých vánočních svátků. 

Ať Vám tento magický čas strávený s rodinou
a přáteli přinese hodně příjemných chvil

a dojemných zážitků a naplní Vás
na dlouhý čas pozitivní energií. 

Přejeme Vám, aby se nadcházející nový rok
stal časem uskutečnění Vašich

profesních i soukromých plánů.

Aby nám všem vydrželo po celý rok 2021
dobré zdraví, optimistické rozpoložení a nálada

a také vzájemná srdečnost a přátelství. 

Už žádné špatné zprávy.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021!

Majitelé a členové představenstva firem
v rámci skupiny  SMOLO, KARTA Group

a společnosti Beskydská stavební 



Přes všechny komplikace spojené s ko-
ronavirem hodnotím letošní rok pozi-
tivně. Vždyť se nám podařilo splnit 
většinu našich cílů.

Především jsme završili akvizici 
firmy Nehlsen Třinec, s.r.o., o kterou 
jsme usilovali více než tři roky. Tím 
jsme scelili dosavadní oblast působe-
ní SMOLO Třinec od Mostů u Jablun-
kova až po Český Těšín. Přináší nám 
to navýšení objemu komunálního od-
padu pro nové projekty v budoucnu 
a nyní již úspornější plánování svozo-
vých tras a lepší využití techniky a zá-
zemí, které máme k dispozici. 

Opět jsme posílili svou pozici na tr-
hu. Tato akvizice však přinesla také 
nutnost zbavit se ztrátových provozů 
nebo zakázek, které dosavadní firma 
měla a které ji táhly ke dnu. Proto 
jsme museli některé služby uzavřít. 
Žel, znamenalo to nutnost rozloučit 
se s přibližně 70 zaměstnanci.

Firmu a její hospodářské výsledky 
však nemohou zatěžovat projekty, 
které již léta přinášejí jenom ztrátu, 
již jsme ani my nebyli kvůli v  minu-
losti špatně nastaveným ekonomic-
kým parametrům narovnat. Chci vy-
jádřit přesvědčení, že nyní je skupina 
personálně stabilizovaná a případné 
změny budou pouze organického 
charakteru. 

Stejně jako jiné subjekty ve stej-
né branži stojíme před zásadními 
změnami vyplývajícími z  novely  zá-
kona o  odpadech a před zaváděním 
ISNO (inteligentního systému naklá-
dání s dopady). Naše týmy čeká obtíž-
ná práce. Nevyhnou se mnohým slo-
žitým jednáním se zástupci samo-
správ, pro které budeme navrhovat 
zefektivnění systému odpadového 
hospodářství.

Také my budeme muset aplikovat 
různá novátorská řešení při zefektiv-
nění tras, sledování cesty odpadů, je-
ho množství, stanovení systému mo-
nitorování a vyhodnocování a přes-
ných matematických vyjádření všech 
položek. Budeme také čelit šedým 
zónám v oblasti komunálních odpa-
dů, které přinášejí zbytečné ztráty.

Pandemie omezila průmyslovou 
výrobu, zejména v  oblasti automoti-
ve, kde došlo k poklesu tržeb u jednot-
livých zákazníků. Naši obchodníci se 
snaží tento výpadek sanovat aktivním 
hledáním nových klientů a projektů, 
díky čemuž se ve skupině neprojevily 
významné výpadky.

Přičiněním jednatelů, zásadám 
a  opatřením, které nastolili, se nám 
podařilo v našich provozech zabránit 
propuknutí nákazy infekčním Covi-
dem-19. Neměli jsme výpadky v  po-
skytování služeb, nedocházelo k nad-
měrnému přetěžování zbývajících za-
městnanců a mohli jsme dostát svým 
závazkům vůči našim klientům. 

Příští rok bude probíhat ve zna-
mení nadcházející fúze. Do jednoho 
subjektu SMOLO CZ sloučíme tři na-
še firmy s  podobným zaměřením: 
SMOLO CZ, Třinec a Services. 

Od tohoto řešení očekáváme pro-
vozní úspory, využití synergetického 
efektu v oblasti lidských zdrojů, tech-
niky a zázemí a také ekonomických 
nástrojů, čímž zvýšíme naši efektivitu.

Kromě hotelu v  rámci společnosti 
Steelhouse, a.s., a její restaurace Bohe-
mia, které zasáhla proticovidová opa-
ření propadem tržeb nejcitelněji, se 
důsledky pandemie projevily i ve zpo-
malení zavádění nových technologií. 
Uzavřené hranice a omezený přeshra-
niční pohyb nám znesnadnili kontakt 

Navzdory pandemii jsme obstáli, 
srdečně děkuji každému,
kdo se na tom podílel 
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se zahraničními partnery a připravo-
vaný transfer technologických systé-
mů a know-how. Na tuzemském trhu 
stále investujeme a spolupracujeme 
na vývoji alternativních paliv a na roz-
manitějším využití komunálních a prů-
myslových odpadů. 

V oblasti komunálních odpadů nás, 
jak jsem již naznačil, čeká sjednocová-
ní a zlepšování systémů, investice do 
nových aplikací a částečně do nových 
strojů, které budou postupně nahra-
zovat dosluhující techniku.

Od příštího roku očekávám, že 
přinese další stabilizaci společnosti 
a  umožní nám přípravu na další růst 
skupiny a diverzifikaci našich činnos-
tí. V nadcházejících nelehkých dobách 
chceme být stabilním zaměstnavate-
lem, který dává svým lidem pocit jis-
toty i oprávněnou hrdost na to, že pat-
ří do týmu SMOLO.

Dovolte mi poděkovat všem členům 
naší rozrůstající se rodiny SMOLO za 
společně prožitý rok – za nasazení, no-
vé nápady, nadšení a odvahu nebát se 
nových výzev, za týmovou spolupráci 
a vzájemnou podporu. 

Věřím, že při hodnocení roku 2021 
budu moci napsat, že byl lepší než le-
tošní.

Tadeáš Cichy
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Dosáhli jsme společně historicky nej-
lepších výsledků. To nám poskytne ur-
čitý komfort i v budoucích letech, kdy 
se předpokládá citelné zpomalování 
ekonomiky a pokles investic ve veřej-
ném prostoru.

Chci poděkovat všem, kteří se po-
díleli na zajištění pracovní náplně. Již 
na přelomu roku se nám podařilo zís-
kat významné zakázky, které nám za-
jistí práci, plynulost výroby i dostatek 
finančních prostředků na další rok. 
Vývoj situace potvrzuje správnost 
rozhodnutí vrhnout se do větších pro-
jektů.

Také vedoucí středisek a stavbyve-
doucí prokázali v těžkém období pan-
demie vysokou profesionalitu a ma-
nažerské schopnosti. Jejich nasazení 
bylo obrovské a já jim velmi děkuji za 
úspěšný boj s množícími se kompli-
kacemi a složitými místními podmín-
kami.

Aktuálně máme štěstí realizovat 
velmi zajímavé stavby, objemově i tech-
nicky. Pustili jsme se odvážně do seg-
mentu, na který jsme si dříve netroufa-
li. To vše nám pomůže zvýšit prestiž 
a dobré jméno stavařů z Beskydské sta-

vební. Posune to naši společnost a od-
bornost našich zaměstnanců mnohem 
dál. Zakázky jsou pestré, cílíme na růz-
né sektory, po delší době opět stavíme 
pro ozbrojené složky.

Pustili jsme se i do velmi kompliko-
vaných projektů, kde je, přiznávám, ce-
la řada problémů. Přesto věřím, že i je 
se ctí zvládneme a tím opět o něco vy-
rosteme v očích tak významného zada-
vatele, jakým je Moravskoslezský kraj.

Přes všechny úspěchy neskrývám 
oprávněné obavy z budoucna. Čeká 
nás, stejně jako celé odvětví, těžší ob-
dobí, snižování objemu investic a po-
klesu na stavebním trhu obecně. Velký 
problém vidím v nepříliš velkém od-
hodlání a připravenosti obcí vymyslet, 
připravit a dotáhnout do konce projek-
ty a čerpat peníze z dotačních zdrojů. 
Zásadní bude dopad připravovaného 
daňového balíčku na samosprávní cel-
ky a případná výše kompenzace finanč-
ního výpadku tak, aby naplánované 
investice mohly pokračovat. 

Do dalších období nás čeká ještě 
náročnější práce. S ohledem na roz-
sah realizovaných zakázek je nezbyt-
ně nutné implementovat do dosud 

Naše firmy SMOLO HB a SMOLO Services finančně podpořily Základ-
ní školu v obci Zátor na Krnovsku. Na žádost starostky Salome Siko-
rové přispěly na opravu interiéru budovy a nákup vybavení, jež byly 
poničeny vodou v důsledku technické závady v budově.

„V této nelehké době boje s koronavirem nás potkala další zkouš-
ka naší odolnosti. Ve škole došlo k velké technické havárii, kdy voda 
tekla z půdní vestavby skrze všechna patra až do sklepa. Škola byla 
vytopená, ze stropů i stěn tekla voda, vše bylo úplně promočené. Vo-
da protékala skrz interaktivní tabule, dataprojektory, televize a další 
elektrotechniku,“ uvedla ředitelka školy Věra Stašková s tím, že při ře-
šení této tristní situace významně pomohla obec a paní starostka, 
která mimo jiné osobně oslovovala potenciální sponzory.

Zaměstnanci školy se snažili zachránit, co se dalo. Vynášeli ven la-
vice, židle, skříně, koberce, pomůcky ze tříd. Hasičské jednotky čer-
paly vodu ze sklepů. Mnoho pomůcek však bylo přesto nenávratně 
zničeno.

Zaměstnancům školy, která je spádová a dojíždí do ní za vzdělá-
ním poměrně velká část žáků z okolních obcí, se již podařilo díky ne-
zištné pomoci vzniklé škody odstranit. „Jsme vděční sponzorům za 
finanční dary a další podporu,“ uzavřela s dojetím ředitelka.

Skupina SMOLO podporuje projekty samospráv, příspěvkových 
a neziskových organizací na území měst a obcí, kde působí.

Končící rok 2020 hodnotím
jako velice úspěšný

Finanční podpora pro poničenou školu

veřejnou sbírku

Společně pro školu 
 

Základní škola a Mateřská škola Zátor

vyhlašuje

Účet: 107-8258470217/0100

V dubnu byla naše škola zaplavena v důsledku havárie na vodovodním potrubí. 
Škody přesahují pojistné plnění. Pomozte školu opravit a nově vybavit, ať může od září
sloužit dětem a následně dalším generacím. Pomozte škole být opět centrem vzdělání 

a místem setkávání i milých vzpomínek na dětství.

Účet je zřízen  u Komerční banky, pobočka Krnov

středně velké firmy prvky práce velké 
společnosti. V tomto ohledu počítám 
také se zkušenostmi ředitele společ-
nosti Jiřím Dohnalem a Danielem Pie-
szkou, společníkem a předsedou do-
zorčí rady, který přináší odvahu, vizio-
nářství a do výrobní části odbornost 
a nezbytnou podporu vedoucím stře-
disek a stavbyvedoucím.

Všem kolegyním a kolegům chci 
tímto poděkovat za společně prožitý 
rok, i když jsme si jej všichni předsta-
vovali zcela určitě jinak. Věřím v další 
úspěšnou týmovou práci, vzájemnou 
podporu a kolegialitu na pracovištích.

Marek Kufa



t  Ke gratulaci se připojil i řidič Tomáš Lyčka, který novomonažele odvezl kuka vozem.

p  Novomanželé se stylovou výzbrojí.
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Petru Popelářovi z Třince jsme umož-
nili splnit si klukovský sen. Na stupát-
ku kuka vozu se nejen projel, ale náš 
moderní popelářský vůz Mercedes-
Benz Econic ho i se svědkem dovezl až 
k oltáři. Po obřadu absolvoval i krát-
kou projížďku se svou novomanžel-
kou, nyní již Kateřinou Popelářovou. 

„Napadlo mě, že s takovým ,pro-
fesním‘ příjmením bych mohl přijet na 
svatbu stylově a stylově si také mou 
paní odvézt. A povedlo se! Děkuji tři-
neckým popelářům z firmy SMOLO za 
ochotu,“ řekl šťastný novomanžel.

Jak pana Popeláře vezl k oltáři
náš moderní svozový vůz
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Vondrák: 
Velmi neobyčejné stavby
Do soutěže se přihlásilo podobně jako 
v minulém roce pět desítek staveb. Ce-
ny byly letos kvůli pandemii vyhlášeny 
v náhradním termínu, navíc v omeze-
ném režimu. Tato okolnost ovšem ni-
jak nesnížila prestiž ocenění. 

„Ocenění, která byla udělena, svěd-
čí o tom, že se náš region stále vyvíjí 
a mění. Vyrůstají u nás v mnoha přípa-
dech velmi neobyčejné stavby, které 
jsou významné z architektonického 
hlediska, ale často také svou službou 
občanům,“ řekl hejtman Moravsko-
slezského kraje Ivo Vondrák.

Vyhlašovateli soutěže, která se kaž-
doročně koná pod záštitou hejtmana 
kraje Ivo Vondráka a letos také pod zá-
štitou ministra průmyslu a obchodu 
Karla Havlíčka, jsou Svaz podnikatelů 

Ocenění za konverzi
starých papíren a tiskáren
V rámci 14. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje byly oceněny nejpozoruhodnější stavby v regionu. Pres-
tižní cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci soutěže Stavba Moravskoslezského kraje získal areál TAZO 
v  Českém Těšíně. Proměnu zanedbaného brownfieldu v památkové zóně města realizovala společnost Beskydská 
stavební, a.s. Náročné demoliční práce a výstavbu parkoviště realizovali odborníci ze SMOLO Recycling, s.r.o.

p  Vyhlášení soutěže Stavba Moravskoslezského kraje proběhlo v hotelu Imperial Ostrava. 



ve stavebnictví, Česká komora autori-
zovaných inženýrů a techniků, Obec 
architektů a Moravskoslezský kraj. 

„Jsme na toto ocenění náležitě pyš-
ní. Konkurence v soutěži je rok od roku 
větší. Na území kraje se v poslední do-
bě realizují opravdu zajímavé projek-
ty. Je vidět, že investorům, projektan-
tům i zhotovitelům záleží na tom, aby 
zde vznikaly architektonicky hodnot-
né stavby,“ uvedl Ing. Jiří Dohnal, MBA, 
ředitel společnosti Beskydská staveb-
ní, a.s., po převzetí ceny Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR, která byla 
udělena poprvé v historii soutěže.

Dohnal dodal, že kompletní revita-
lizace a modernizace bývalých papíren 
a tiskáren na areál TAZO nebyla jed-
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noduchá, vyžadovala obsáhlý technic-
ký servis na omezeném místě, navíc 
v přísně chráněné památkové zóně. 

S tím souhlasí také Jiří Labuda, ve-
doucí stavební činnosti a recyklace, 
SMOLO Recycling, s.r.o., které Beskyd-
ská stavební svěřila demoliční práce, 
odvoz a zpracování odpadu a vybudo-
vání parkoviště.

 „Naše společnost přijala výzvu ex-
trémně krátkých termínů a mnoha 
technických překážek. Na realizaci te-
dy může být náležitě pyšná. Situaci 
komplikovala i skutečnost, že demoli-
ce s nasazením těžké techniky probí-
haly v únoru, kdy se špatně kropí kvů-
li prachu. Místo bylo uprostřed pa-
mátkové zóny, s úzkým výjezdem 
naproti dvěma školám. Tedy ani od-
voz sutin nebyl jednoduchý. Všechno 
muselo na sebe navazovat a zapadat p  Ing. Jiří Dohnal, MBA (vpravo).

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR udělilo cenu Úsporám energie 
v areálu společnosti TAZO, s.r.o., 
v Českém Těšíně. Přihlašovatelem 
a zároveň zhotovitelem stavby je 
Beskydská stavební, a.s., projek-
tanty jsou Ing. Václav Šimek a H1K 
ARCHITECTURE, s.r.o., a investo-
rem je společnost TAZO, s.r.o.

do sebe jako ve švýcarských hodin-
kách,“ doplnil Labuda.

Podíl na další stavbě roku
Titul Stavba roku Moravskoslezského 
kraje za rok 2019 v kategorii stavby ob-
čanské vybavenosti – novostavby zís-
kala krásná a moderní tělocvična pro 
ZŠ a MŠ Gustava Przeczka v Třinci. Za-
kázku vysoutěžila společnost Hoch-
tief, a.s., a Beskydská stavební zde by-
la významným dodavatelem staveb-
ních prací.

Foto: archiv pořadatele soutěže



6

BE
SK

YD
SK

Á 
ST

AV
EB

N
Í

Tesaři použili na opravu hradiska 
450 kubíků dřeva
Beskydská stavební, a.s., dokončila revitalizaci Archeoparku v Chotěbuzi 
na Těšínsku. Investice zahrnuje především rekonstrukci dřevěných pali-
sád, obranné věže a komorové slovanské hradby. Tesaři a stavaři z třinec-
ké firmy pracovali na místě slovanského sídliště z období datovaného v rozmezí 8. až 11. století téměř dva roky.

„Na dílo jsme použili zhruba 450 kubíků dřeva z oblasti 
valašských Beskyd, především modřínu a jedle, tyto dře-
viny mají vyšší přirozenou trvanlivost. S ohledem na 
konstrukční řešení stanovené projektovou dokumentací 
byly dřevostavby provedeny novodobými postupy, včet-

p   O stavbu se v závěrečné fázi zajímala i Česká tisková kance-
lář, která na místo vyslala svého fotoreportéra. Ruku k dílu 
přiložil s tesaři i stavbyvedoucí Ivan Stryja (vlevo).

ně navržených tesařských spojů,“ uvedl stavbyvedoucí 
Ing. Ivan Stryja.

Realizaci zakázky komplikoval souběžně probíhající prů-
zkum Archeologického ústavu Akademie věd České republi-
ky z Brna, přesto stavaři dokončili dílo v termínu. 

Stavbyvedoucí: Ing. Ivan Stryja
Vedoucí střediska HSV 11: Bc. Petr Piprek
Termín realizace: 9. 7. 2018 – 31. 8. 2020
Finanční objem: 23 208 826 Kč bez DPH
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Náročná zakázka
v Dolní oblasti Vítkovice
V Dolní oblasti Vítkovice pracujeme na revitalizaci budov výklopny a mlýnice uhlí 
pro výrobu vysokopecního koksu. Objekty, které byly naposledy přestavěny zřejmě 
v roce 1952, dlouho chátraly. Po náročné rekonstrukci se promění v nové muzeum.

„Je to zřejmě nejnáročnější zakázka, 
kterou jsem za svou profesní kariéru 
realizoval. Velkým problémem je stav 
konstrukcí a jejich narušení. Společně 
se statikem jsme provedli zesílení 
nosných celků a doplnění armatury. 
Od začátku zde válčíme s pronikáním 
vody do suterénních prostorů. Objekty 
jsou situovány v přírodním kolektoru, 
kam se stahuje spodní voda z celého 
areálu DOV. Když jsme staveniště pře-
vzali, byly podzemní části budovy pod 
vodou. Se sanací betonu v podzemí 
jsme mohli začít až po provedení in-
jektáží základů a odčerpání vody po-
mocí čerpadel,“ uvedl Ing. Marcel Ko-
nesz, vedoucí ostravského střediska 
společnosti Beskydská stavební. 

V říjnu a listopadu nadále probíhala 
demontáž a zabezpečování původní-
ho vybavení mlýnice, se kterým se po-
čítá v expozici. Jsou to například kla-
dívkový mlýn, který upravoval surovi-
nu na požadovanou frakci, obrovské 
násypky a další součásti. Dále firma 
provedla oklepání nesoudržných omí-
tek, dělníci zabezpečili budovy před zi-
mou a protékající střechu nahradili pa-
rotěsnou zábranou. Částečně je do-
končena i splašková kanalizace.  

Do konce roku chce vedení stavby 
zrealizovat mikropiloty, na nichž bu-

de zhotoveno venkovní schodiště, 
kterým se návštěvníci dostanou do 
objektu mlýnice. „Také bychom rádi 
v  nejbližších měsících provedli nos-
nou konstrukci budoucí železobeto-
nové podlahy v prvním nadzemním 
podlaží v části výklopny. Vše bude 
záviset na počasí, ale hlavně na situa-
ci se šířením onemocnění Covid-19 
v rámci společnosti a u subdodavate-
lů, případně v souvislosti s dalšími 
vládními opatřeními,“ doplnil Konesz.

Generální dodavatel prací svěřil 
partnerské společnosti SMOLO Recyc-
ling náročné demoliční práce: demon-
táž železobetonových konstrukcí, po-
stupné odstraňování střešní krytiny 

p   Soubor staveb výklopny a mlýnice je součástí Vítkovických železáren, unikátního sou-
boru industriální architektury.



Objednatel: BeePartner, a.s.
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
Subdodavatel: SMOLO Recycling, s.r.o.
Termín realizace: 6. 8. 2020 – 27. 1 .2022
Finanční objem: 67,6 mil. Kč bez DPH



tak, aby nedošlo k zatečení dešťové 
vody do objektů, ruční vyčištění zá-
sobníků a jednotlivých podlaží mlýni-
ce od zbytků uhlí a uhelného prachu, 
demolici zděných přístavků a odvoz 
a likvidaci 600 tun sutin. To vše ve sta-
vebně narušených objektech se statu-
sem Národní kulturní památka, u kte-
rých je každý krok pečlivě hlídán zá-
stupcem Památkové péče.

„Bourání železobetonových kon-
strukcí probíhá z velké části ručně, té-
měř vždy ve stísněných podmínkách. 
Provádíme šetrnou demontáž zámeč-
nických výrobků a původní technolo-
gie.  Jsou to artefakty, se kterými se 
počítá v budoucí expozici. Nejde o zá-
vratné objemy, zvláště v porovnání 
s  jinými stavbami, které realizujeme. 
Zde je ovšem potřeba pečlivě zvážit 
manipulaci s každou tunou suti a kaž-
dým kilogramem oceli. Pohybujeme 
se v objektech o malých půdorysech, 
s výškovým rozdílem od 20 do 34 me-
trů. Samotné rozměry objektů ukazu-
jí, jak je náročné pracovat s takovým 
objemem hmot, kdy se musíme spo-
léhat hlavně na ruční práci. K tomu 
musíme připočíst komplikované náro-
ky na techniku, lidskou sílu a náročný 
přesun stavební suti,“ uvedl Jiří Labu- q   Kladívkový mlýn zajišťoval přípravu suroviny pro výrobu vysokopecního koksu, v ex-

pozici se počítá s prezentací jeho funkce.

p   Násypka ve výklopně.

p   Ing. Marcel Konesz (vlevo) řídí náročnou 
stavbu ve Vítkovicích.

da, vedoucí stavební činnosti a recyk-
lace ve společnosti SMOLO Recycling.

V budovách bývalé výklopny a mlý-
nice vznikne expozice „Cesta uhlí“, kte-
rá má přiblížit historii vykládky a mletí 
uhlí pro výrobu vysokopecního koksu, 
a expozice „Future“ jako prezentace 
budoucnosti s udržitelnými a nízkouh-
líkovými technologiemi.

Ikonické místo na mapě Ostravy je 
národní kulturní památkou a součás-
tí evropského kulturního dědictví. 9
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Rekonstrukce a dostavba Domova Slunovrat 
zvýšila komfort uživatelů i personálu 
Letos na podzim skončila zakázka 
Rekonstrukce a dostavba Domova 
Slunovrat v Ostravě-Přívoze. Projekt 
zahrnoval také vybavení nových pro-
stor a společnost Beskydská staveb-
ní, a.s., která zakázku realizovala 
v pozici generálního dodavatele, jej 
odevzdala bez závad. 

Čtyřpodlažní budova (tři nadzemní 
a  jedno podzemní podlaží) znatelně 
zlepší komfort uživatelů a zaměst-
nancům usnadní jejich náročnou prá-
ci. Kromě pokojů pro klienty nabízí 
i moderní vyšetřovny, zázemí pro per-
sonál a prostor pro rehabilitaci. 

Podle Ing. Marcela Konesze, ve-
doucího ostravského střediska firmy 
Beskydská stavební, a.s., je to jediný 
projekt, který třinečtí stavaři museli 
v  době protipandemických opatření 
zcela zastavit, a to na zhruba dva 
měsíce. Z důvodu křížení koridoru by 
totiž mohlo dojít k ohrožení klientů 
domova. 10
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Dobré firmy se vracejí na „místo činu“

„Šlo o technicky a logisticky nároč-
nou zakázku, kdy půdorys budovy 
byl celým staveništěm, navíc s jedi-
nou přístupovou cestou do dvora se 
sníženou světlou výškou. Pracovali 
jsme ve značně omezeném prostoru 
a  materiál jsme mohli dopravovat 
pouze malými vozidly. Dostavba na-
vazuje na sousední více než stoleté 
budovy, které se musely ve spoluprá-
ci se statikem zesílit. Novostavbu jsme 
založili na velkoformátových pilotách, 
nosnou konstrukci tvoří železobeto-
nový skelet s obvodovými vyzdívkami. 
Současně s novostavbou jsme pro-
vedli rekonstrukci navazujícího pod-
laží stávající budovy a přilehlé prádel-
ny,“ doplnil Konesz.

Nová přístavba navazuje na budo-
vu bývalého kláštera v ulici Na Mlýni-
ci, která patří k nejstarším domům 

11
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v Přívoze. Sociální služby a péče o ne-
mocné jsou zde poskytovány již více 
než sto let. V domově dnes trvale žije 
stovka klientů, především seniorů, ale 
také pacientů s chronickými duševní-
mi onemocněními, jako jsou třeba 
schizofrenie či porucha osobnosti. 

Zařízení po rekonstrukci nabízí již 
pouze jedno- či dvoulůžkové pokoje 
a  získalo navíc čtyři garsoniéry pro 
mladší klienty s lehčím duševním one-
mocněním, kteří se zde budou moci 
připravovat na samostatný život.

„Vyzdvihl bych zdařilý interiér bu-
dovy a vybavení nábytkem. Projekt 
klade důraz nejen na funkčnost, ale 
také na vizuální dojem. Nábytek i ob-
ložky dveří jsou barevně perfektně 
sladěny. Uspořádání se velmi povedlo, 
vnitřní prostory jsou praktické, budou 
dobře sloužit uživatelům sociálních 

služeb i personálu, který o ně pečuje,“ 
uvedl stavbyvedoucí Daniel Pražma.

Investorem zakázky je Domov Slu-
novrat, p. o., a jeho zřizovatelem Sta-
tutární město Ostrava.

Beskydská stavební, a.s., realizuje 
v současné době několik významných 
staveb v celém Moravskoslezském kra-
ji, mimo jiné v oblasti zařízení pro po-
skytování sociálních služeb. V listopa-
du předáme k užívání ještě projekt 
rozsáhlé rekonstrukce Nového domo-
va Karviná, díky němuž se zvýší kapa-
cita zařízení i pohodlí jeho uživatelů 
a personálu.

Finanční objem:
44 569 000 Kč bez DPH
Termín realizace:
14. 9. 2018 – 25. 9. 2020

„Novostavba objektu bude sloužit jako zázemí údržby 
golfového hřiště s šatnami, hygienickým zázemím, denní 
místností s kuchyňkou pro zaměstnance, kanceláří provo-
zu a dílnou pro údržbu techniky. Projekt zahrnuje i pří-
střešky pro zahradní techniku a zvlášť pro sypké materiály, 
součástí je oplocení a zpevněné plochy uzpůsobené pro 
pojezd těžké techniky,“ uvedl vedoucí střediska HSV 13 Ing. 
Jiří Kuchtíček s tím, že původní stavba i navazující zázemí 
jsou sjednoceny dřevěnou fasádou z výběrových modří-

nových prken bez povrchové úpravy, kdy jsou svislé spáry 
kryty dřevěnými latěmi, čímž je docíleno plasticity fasády.

Název akce: Zázemí údržby
Objednatel: Ostravice Sport a.s.
Termín realizace: 17. 6. 2019 – 30.11.2020
Finanční objem: 18,3 mil. Kč bez DPH
Vedoucí střediska HSV 13: Ing. Jiří Kuchtíček
Stavbyvedoucí HSV 13: Ing. Ondřej Puczek

Po šesti letech jsme se vrátili na Ostravici, abychom k působivé dřevostavbě Sportovního klubu Ostravice Sport a.s. 
dobudovali technické zázemí. Krásnou novostavbu s recepcí, restaurací, luxusním wellness centrem a konferenč-
ními prostory realizovala Beskydská stavební, a.s., už v letech 2012–2013 za částku 40,4 milionů korun.



Nevyhovující stísněné prostory i starší sociální zařízení nahradi-
ly moderní odběrové sály, čekárny pro dárce, laboratoř, sklady 
a skladovací prostory s chladicí a mrazicí komorou, zázemí pro 
personál a sociální zařízení.

„Objekt je třípodlažní a prošel generální rekonstrukcí dožilých 
vnitřních prostor, včetně dispozičních změn. V rámci zakázky 
jsme provedli kompletní výměnu střech, vybudovali nové ordi-
nace, laboratoře, místnosti sester a lékařů, sklady a skladovací 
prostory s chladicí a mrazicí komorou. Nová jsou i sociální zaříze-
ní, původní již nevyhovovala hygienickým požadavkům,“ uvedl 
vedoucí střediska 12 HSV Karel Labaj.

Tato zakázka byla v pořadí druhou, kterou společnost Bes-
kydská stavební, a.s., realizovala v areálu nemocnice. První pro-
běhla v roce 2007, kdy se jednalo o dostavbu spojovacího kori-
doru v areálu nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně.

„Transfuzní oddělení má nyní zcela jiné dispoziční uspořá-
dání, vyhovující potřebám dárců i personálu. Ve veřejné části se 
nachází centrální recepce s vyvolávacím systémem. Manipulaci 
materiálů mezi patry usnadní servisní výtah. Všichni jistě ocení 
fakt, že celý objekt je klimatizován. Díky modernějším prosto-
rám budeme moci rozšířit současnou dárcovskou základnu,“ 
ocenila dílo vedoucí provozu transfuzního oddělení Ing. Marké-
ta Matušů s tím, že díky rekonstrukci se zároveň zvýšil počet od-
běrových křesel na celkových 16.

Rekonstrukce transfuzního oddělení
novojičínské nemocnice 
Na větší komfort se nyní mohou těšit dárci krve i zdravotníci transfuzního oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín. 
Díky kompletní rekonstrukci budovy, kterou realizovala Beskydská stavební, zde vzniklo moderní odběrové stře-
disko odpovídající potřebám současné medicíny.

Termín realizace: 13. 1. 2020 – 30. 9. 2020
Finanční objem: 21,3 mil. Kč bez DPH 
Objednatel: Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.
Stavbyvedoucí HSV 12: Karel Labaj, Daniel Mrózek
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Beskydská stavební 
v číslech
954 tis. Kč (bez DPH) je hodnota největší zakázky 
v běhu, jíž se účastníme – jde o výstavbu nového 
kampusu pro Ostravskou univerzitu na Černé louce 
12 zakázek jsme letos dokončili a předali
prvenství – jsme laureáty v historii první 
Ceny Ministerstva průmyslu a obchodu v soutěži 
Stavba Moravskoslezského kraje 2019 
– za areál TAZO v Českém Těšíně
2 – u tolika certifikátů proběhla v letošním roce 
recertifikace
100 – tak se letos zakulatil počet našich zaměst-
nanců 
1:4 je přesný poměr žen a mužů hájících barvy 
Bstavu
20 let má naše nejmladší kolegyně, slečna Lucie 
Bieleszová
63 let oslavil letos Jaroslav Haltof, vedoucí střediska 
elektrikářů
25 let je u nás zaměstnán zedník Jan Žikovič, který 
nastoupil 3 roky po vzniku firmy; se započtením praxe 
u předchůdců firmy pracuje pro nás celých 45 let
43 %  zaměstnanců u nás pracuje déle než dekádu
0 – tolik dětí se letos narodilo našim zaměstnancům
10 stavebními stroji disponuje středisko půjčovny 
mechanismů
750 kg je maximální nosnost našeho nejvyššího 
mobilního věžového jeřábu Liebherr 20 H
42 tisíc Kč stály letos běžné OOPP a na stejnou 
částku přišlo drogistické zboží 
300 roušek ušila pro nás v první vlně pandemie 
asistentka technického úseku Renáta Lelkeš 



Po provedení rozsáhlých zemních prací 
(v režii partnerské SMOLO Recycling) 
je výstavba obou objektů tohoto vel-
kolepého projektu – Fakulty umění 
a Fakulty sportu Ostravské univerzity 
– v plném proudu. A co je obzvlášť 
uspokojivé, většinu prací se nám i přes 

Nejvýznamnější zakázka firmy
očima vedoucího střediska
Nevybavuji si, že by se Beskydská stavební, a.s., podílela za dobu mého působení u společnosti na významnější 
investiční akci, než je tato – výstavba nového kampusu Ostravské univerzity na Černé louce. Beskydská staveb-
ní, a.s., která byla pověřena řízením stavebních prací na objektu Fakulty umění OU, realizuje zakázku ve spolu-
práci se společností IMOS Brno, a.s.  

13
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p  Zaměstnanci Beskydské stavební při betonování základů budovy pro klastr umění.

současný kritický stav způsobený pan-
demií Covid-19 daří realizovat oproti 
odsouhlasenému harmonogramu do-
konce v předstihu.

Na nové budově Fakulty sportu – 
zázemí pro sport, zdraví a techno-
logie provádí společnost IMOS Brno 

v současné době krycí betonové vrstvy 
hydroizolací, betonáže základových 
desek, armovací a bednící práce na 
svislých železobetonových konstruk-
cích 1. PP a železobetonové stropní 
konstrukce nad 1. PP.

Naše společnost řídí, jak jsem již 
uvedl výše, stavební práce na objektu 
Fakulty umění – zázemí pro Klastr 
umění a designu. Nová budova po-
skytne mimo jiné prostory pro cent-
rum digitálních technologií a desig-
nu, multimediální a specializované 
učebny, operní studio, hudební sál 
pro 250 posluchačů, zázemí pro zvu-
kovou režii a postprodukci, speciali-
zovanou laboratoř a výukový ateliér 
pro muzikoterapii.

Vlastní realizaci úspěšně koordinu-
je za Beskydskou stavební hlavní stav-
byvedoucí Ing. Robin Humelič se svým 
kolektivem.

Jde o technicky a logisticky velmi 
náročnou stavbu, kdy je nosná žele-
zobetonová konstrukce v interiérové 
části navržena většinově ze železobe-
tonu v pohledové kvalitě. Část fasády 
objektu bude opatřena kontaktním 
zateplovacím systémem s trubkovou 
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předsazenou konstrukcí a s prosvět-
lením LED svítidly. Část bude tvořena 
železobetonovou moniérovou stě-
nou, a to opět v pohledové kvalitě. 
Velký důraz je zde kladen zejména na 
precizní provedení detailů. Před vlastní 
realizací železobetonových konstrukcí 
jsou v rámci dílenských dokumentací 
vykreslovány a následně odsouhlaso-
vány kladečské výkresy bednění jed-
notlivých konstrukcí. Detaily a pohledy 
osazení hliníkových konstrukcí budou 
řešeny ve 3D modelech.

Jelikož do nové budovy Fakulty umě-
ní budou situovány mimo jiné koncertní 
sál a hudební učebny, je zde zároveň 
kladen velký důraz na akustiku staveb-
ních konstrukcí. Z tohoto důvodu zde 
použijeme speciální technologie a ma-
teriály a postupy, které splňují ty nej-
přísnější akustické parametry. 

Vlastní objekt Fakulty umění je pů-
dorysně rozdělen dle pracovních zábě-
rů a dilatací do sedmi sekcí, v nichž vy-
padají stavební práce aktuálně takto:

A1 – dokončili jsme betonáž výtaho-
vé šachtice a svislých železobetono-
vých konstrukcí 1. PP, 
A2 – jsou hotovy betonáže svislých 
monolitických konstrukcí, 
A3 – provádíme armovací práce 
svislých konstrukcí 1. PP,
B1 – realizujeme svislé železobetono-
vé konstrukce 1. NP, 
B2 – probíhají armovací práce na 
stropu nad 1. PP, 
C1 – probíhají armovací práce na 
základové železobetonové desce,
C2 – (rampa) připravujeme realizaci 
podkladních betonů. 

Ing. Marcel Konesz,
vedoucí střediska 14, HSV

p   Klastr umění a designu: nová budova Fakulty umění Ostravské univerzity v koncepci 
White Cube. Zaujme fasáda s prosvětlením LED svítidly.

Název akce:
Výstavba nového kampusu
na Černé louce

Investor:
Ostravská univerzita,
Statutární město Ostrava

Termín realizace:
17. 1. 2020 – 27. 4. 2022

Finanční objem celého díla:
954 000 000Kč bez DPH 

Vedoucí střediska HSV 14:
Ing. Marcel Konesz

Stavbyvedoucí:
Ing. Robin Humelič

„Jsme si vědomi významnosti celého projektu, který je jednou z největších investic své-
ho druhu ve vysokém školství v Česku, a jsme velmi rádi, že jsme v soutěži uspěli. Dou-
fáme, že výsledek naší společné práce naplní očekávání nejen autorů projektu, ale ze-
jména očekávání pedagogů a studentů univerzity. Osobně se pak těším na konečnou 
podobu ztvárnění betonové a předsazené trubkové fasády Fakulty umění.“ 

Ing. Daniel Pieszka, předseda dozorčí rady Beskydská stavební, a.s.



Na stavbě jsme nasadili celkem 4 věžové jeřáby s horní 
otočí značky Terex. První má výšku 37,7 m, délku výložníku 
60 m a maximální nosnost 8 t. Druhý (adekvátně 45,75 m, 
50 m a 5 t. Třetí (28,75 m, 50 m a 6 t) a poslední jeřáb (36,9 m, 
50 m a 5 t).

Tyto jeřáby jsou samy o sobě technicky velmi zajímavé. 
Nicméně, čím více jeřábů na stavbě je, tím větší opatrnost 
je na místě. Projekt stavby tady vyžaduje, aby se v různých 
výškových úrovních jeden nad druhým protáčely, a to klade 
vysoké nároky na perfektní koordinaci všech zúčastněných. 
Ať už jeřábníků, vazačů nebo signalistů. Pro takové případy 
nabízíme unikátní technické řešení, které koordinaci jeřábů 

výrazně usnadní. Jedná se o náš velmi inovativní antikolizní 
systém, který jsme dodali právě i pro tuto zakázku. Je to 
první stavba na Moravě, kde je tento systém využit.

Tato moderní technologie umožňuje podle instrukcí 
zákazníka uložit do paměti jeřábu „zakázaná místa“ na 
stavbě, nad kterými se nesmí manipulovat s břemeny.  Anti-
kolize pak břemeno do těchto míst nepustí a nasměruje je 
jinudy. Kromě toho i operativně hlídá pohyb břemen 
ostatních jeřábů, takže už nehrozí, že by došlo ke srážce.

Hana Sanitrník Minaříková
Back of fice manager

Foto: Statutární město Ostrava

Pohled subdodavatele
– rodinné firmy JSV věžové jeřáby
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Zhruba od roku 1870 se na plochu 
u  řeky Ostravice začala vyvážet po-
mocí úzkokolejné dráhy hlušina z do-
lu Karolina a výpěrky z prádla koksov-
ny Karolina náležející do Vítkovického 
těžířstva v Moravské Ostravě – městě 
(možná i z dalších, které v této části 
města původně byly). V roce 1911 byla 
halda již tak vysoká, že úzkokolejku 
musela nahradit lanovka. V revoluč-
ním roce 1917 tu vyrostlo dokonce ně-
kolik vrcholů haldy do výšky až 25 me-
trů, na ploše skoro 5 hektarů zde bylo 
uloženo více než 700 000 m³ odpad-
ního materiálu.

Problém „ostravských Alp“ nebo 
„ostravských Karpat“, jak se jim říkalo, 
se začal řešit po vzniku samostatného 
československého státu. Obsahem hal-
dy se začaly zasypávat rybníky v Hru-
šově, ty však pojaly pouhých 15 procent 
obsahu. Na zbytku haldy vznikl zábav-
ní park s gigantickou horskou dráhou – 
Tivoli. Místo se stalo oblíbenou atrakcí 
Ostravanů, a to navzdory tomu, že po 
jízdě byli návštěvníci špinaví od uhel-
ného prachu.

K radikální změně došlo teprve ve 
30. letech minulého století, kdy státní 
dráhy začaly stavět nové trati a zjistilo 
se, že se propustná haldovina hodí ja-
ko výborný materiál na náspy. Původ-
ní požadavek vytěžit denně tisíc tun 
hmoty byl později několikanásobně 
překonáván. Odklízení haldy probíha-
lo údajně výhradně ručně, neboť dle 
výpočtů odborníků byla lidská práce 
levnější než použití parního bagru. 
Padesát dělníků dokázalo za den na-
ložit až čtyři tisíce tun, celou haldu ro-
zebrali od srpna 1935 do října 1936. 

Kde stavíme kampus:
Černá louka – „ostravské Alpy“

p   Ostravské divadlo, za kterým jsou vidět obrovské haldy.

p   Haldy za divadlem v Ostravě v roce 1925.

p   Zábavní park Tivoli na haldě na dnešní Černé louce v roce 1929.

Prázdné místo bylo zavezeno ze-
minou a využíváno nejprve jako sta-
noviště pro cirkusy a lunaparky. Poz-
ději zde bylo vybudováno oblíbené 
výstaviště, jež se v éře socialismu sta-
lo „výkladní skříní“ Ostravy – probíha-
ly tu nejrůznější, pro návštěvníky při-

tažlivé akce: expozice, veletrhy, kon-
certy, výstavy, trhy… 

Od 90. let minulého století, kdy 
končila životnost výstavních pavilo-
nů, začala jejich postupná demolice. 
Místo ztratilo na atraktivitě a zájem 
lidí o ně rychle upadal. 



… někteří z nás pracují na místě, kde stávala jediná tři-
necká synagoga, a to mezi dnešními ulicemi Smetano-
vou a Železniční, dnes jsou to prostory parkoviště a dílny 
SMOLO?

… třinecká synagoga byla postavena v letech 1929–1930, 
kdy měla zdejší filiálka těšínské židovské obce už 172 členů 
a prostory v soukromých domech jí přestaly stačit ke spo-
lečným modlitbám a obřadům?

… třinecký židovský náboženský spolek proto v roce 1924 za-
koupil parcelu u trati a nechal zde vystavit moderní stavbu 
s  klasicizujícími prvky podle návrhu těšínského architekta 
Eduarda Davida? David inklinoval k modernímu klasicismu 
a kubismu a navrhl také ortodoxní synagogu Schomre Scha-
bos (Strážci sabatu) v Těšíně nebo soubor budov komunální-
ho hřbitova či objekt modlitebny Církve bratrské tamtéž.

… židovská komunita v Třinci patřila k nejmladším na úze-
mí Ostravska a její vznik souvisel s rozmachem železáren? 
První „starší bratři ve víře“ se zde začali usazovat až kolem 
poloviny 19. století a většinou se zabývali obchodem. Po-
četná židovská komunita byla také v nedaleké Bystřici.

… třinecká synagoga byla slavnostně otevřena v září 1930? 
Byla to zajímavá, samostatně stojící halová stavba, s osmi 
velikými dělenými okny, s kupolí z 12 segmentů, zakonče-
nou lucernou a Davidovou hvězdou. Podle Encyklopedie 
židovských památek Moravy a Slezska se stala cílem vů-
bec prvního bombového útoku na synagogu v tehdejším 
Československu. Koncem září 1938, více než měsíc před 
tzv. křišťálovou nocí, vyhodili její příslušenství do vzdu-
chu polští harceři (skauti) v rámci příprav na chystanou 
ofenzívu proti ČSR s cílem získat sporné území Těšínska.

… hned první den útoku fašistického Německa na Polsko 
(1. září 1939) byl třinecký templ vypálen a srovnán se zemí? 
K  odklizení sutin byli přinuceni příslušníci mojžíšského vy-
znání. Kdyby budova navazovala stavebně na další objekty, 
možná by byla uchráněna, jak se tomu stalo v Českém Těší-
ně, protože i Němci se obávali zničujících požárů, které by 
mohly zachvátit část města.

… židovští muži z Třince byli deportováni do sběrných tábo-
rů 28. 10. 1939, ženy a děti 10. 5. 1940, celkem šlo o 40 rodin?

… po druhé světové válce se z koncentračních táborů vráti-
lo jen několik přeživších Židů a třinecká židovská obec už 
nebyla obnovena? 

Víte, že… 

p   Dobová pohlednice se synagogou (blízko levého okraje), r. 1936.

p   Pohled na synagogu od železniční trati.

p   Auto třineckých hasičů před budovou templu.
Zdroj: Magistrát města Třince 17
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… nejznámějším jejím zástupcem byl plukovník Arnošt Stei-
ner, který před válkou dva roky držel titul Mistra Moravy 
a  Slezska v boxu? Po zavlečení do sběrného tábora (akce 
Nisko) spolu s otcem Jakubem utekli do Sovětského svazu, 
kde byli zatčeni za ilegální překročení hranice a poslání do 
gulagu. V roce 1942 se jim podařilo vstoupit do vznikající 
československé jednotky v Buzuluku. Arnošt Steiner se stal 
legendou zejména během bojů na Dukle při dobývání „kr-
vavé“ kóty 534 a Hyrowy hory, kde si vysloužil přezdívku ne-
smrtelný nebo také železný Arnošt. „Můžete mi věřit, že jsem 
ve dvou válkách viděl mnoho, ale málokdy činy obdobné Steinero-
vým. To, co dokázal Steiner, už nikdy nikdo nedokáže a nic podob-
ného neuvidí…,“ uvedl ve svých pamětech armádní generál 
Ludvík Svoboda o tomto důstojníkovi čs. armády a nositeli 
sedmi Československých válečných křížů za statečnost, Řá-
du bílého lva za vítězství a dalších vysokých vyznamenání, 
kterému město věnovalo pamětní desku na jeho rodném 
domě v Poštovní ulici. Po 1948 roce byl stejně jako mnoho 
dalších perzekuován, pracoval jako elektroúdržbář. 

… Arnošt Steiner, přestože dožil v Brně, měl ke svému rod-
nému Třinci velmi vřelý vztah. Do svého deníku si zapsal: 
„Jak rád jsem měl svůj rodný Třinec, město se železárnami a ru-
dým nočním odleskem při vylévání horké strusky. Jeho prosté 
a rázovité obyvatele s jejich krátkou úsečnou řečí...“



První polovina uplynulého roku pro-
bíhala ve znamení intenzivní přípravy 
na významnou červencovou akvizici, 
druhá se pak nesla ve znamení nároč-
né práce. Probíhaly interní audity 
smluv, zakázek, provozu, ekonomiky. 

Na základě výsledků auditní čin-
nosti nyní týmově připravujeme a im-
plementujeme postupné kroky. Cílem 
změn bylo a je nastavit co nejlepší 
podmínky pro fungování jednotlivých 
procesů ve společnosti.

V některých případech se jednalo 
o  razantní, avšak nezbytná opatření, 
nutná pro zajištění efektivního fungo-
vání společnosti. Mezi ně patřilo nevy-
hnutelné rušení činností nespadajících 
do rozsahu podnikání, na které se chce 
naše společnost do budoucna zaměřit, 
tedy nakládání s odpady. S tím souvi-
selo i snižování stavu zaměstnanců.

Tyto změny a úpravy se nám poda-
řilo uskutečnit v rekordně krátkém ob-
dobí šesti měsíců a věřím, že v násle-
dujícím roce 2021 se již budeme moci 
soustředit na rozvoj, zavádění nových 
technologií a stabilizaci firmy na trhu.

Od 1. ledna 2021 dojde k fúzi tří 
sesterských společností pod značku 
SMOLO CZ. Naším cílem je propojení 
zkušeností, znalostí a dovedností za-
městnanců. Podařilo se nám sestavit 
tým lidí, kteří budou schopni poskyto-
vat maximálně kvalitní služby. Sledo-
vali jsme a sledujeme nové technolo-
gie v oblasti nakládání a zpracování 
odpadů a na základě těchto poznatků 
připravujeme nové projekty a postu-
py. Jakmile získáme souhlas našich klí-

čových zákazníků, budeme je imple-
mentovat již od následujícího roku. 

Neustále sledujeme dění nejen na 
českém nebo evropském trhu naklá-
dání s odpady, ale zajímají nás i svě-
tové trendy, které chceme aplikovat 
v  našem prostředí. Klademe si za cíl 
být důvěryhodným partnerem, ale 
také novátorskou společností, která 
se nebojí být v popředí a navrhovat 
smělá řešení, z nichž mohou účastní-
ci našich projektů v budoucnu profi-
tovat. Chceme být inovátorem v ob-
lasti nakládání s odpady. 

Stále se připravujeme na novelu zá-
kona o odpadech, která pravděpodob-
ně začne platit v roce 2021. Bude to pro 
všechny průlomová změna a jsme při-
praveni navrhovat našim klientům 
optimální řešení pro nakládání s od-
pady, která budou vycházet z legisla-
tivních požadavků, ale současně přihlí-
žet k  ekonomice. Řešení šitá na míru 
uchrání zákazníky před nástrahami, 
jaké přináší nová evropská odpadová 
politika a mohou být pojistkou proti 
neúměrnému růstu nákladů.

Věřím, že díky krokům, které jsme 
letos realizovali, a chystaným změnám 
v roce 2021 budeme schopni našim 
zákazníkům z oblasti komunální, ale 
i  průmyslové nabídnout způsoby na-
kládání s odpady nejen na evropské, 
ale i světové úrovni. Nesmírně si vážím 
práce nejen všech našich zaměstnan-
ců, ale i kolegů z mateřské společnosti, 
kteří se na této práci podíleli a podílejí.

Ing. David Rucki,
jednatel, SMOLO CZ

Chceme být inovátorem
v oblasti nakládání
s odpady

 10 tisíc tun
Na konci prosince bychom se měli 
pohybovat těsně pod hranicí 
10 000 tun komunálních odpadů, 
které prošly jen letos našimi 
překládacími stanicemi v Třinci 
a Jablunkově.

Odpady překládáme z popelářských 
vozů do velkých souprav, v nichž 
putují na koncová zařízení. Je to 
úspornější ekonomicky i ekologicky, 
region brázdí méně aut. Zatímco ku-
ka vůz pojme v průměru cca 6 tun 
nákladu, nákladní souprava přepraví 
trojnásobek. 

Pár faktů o třídírně 
v Oldřichovicích
1998 – od března tohoto roku 
funguje třídírna druhotných surovin
3 750 kusů PET láhví vytřídí 
průměrně za směnu zručné ruce 
našich žen
1015 a více tun papíru a lepenky roč-
ně vytřídíme a pošleme dál
70 a více tun plastů jsme letos 
odebrali a zpracovali
50 kg jedu na hlodavce se ročně 
v areálu spotřebuje

Personálie SMOLO CZ
128 nás je celkem
93 je mužů
35 je žen
62 let je věkový rozdíl mezi 
nejstarším a nejmladším brigádní-
kem
63 je nejstaršímu zaměstnanci
23 let – hned 3 z nás zde pracují 
tolik let
1 dítě se letos narodilo našim 
zaměstnancům18
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Po mém nástupu v srpnu čekaly mě i mé kolegy nelehké 
úkoly. Jedním z prvních a zásadních byla stabilizace celého 
střediska po proběhlé akvizici. Od nastavení svozových po-
sádek, přes zajištění plnění nasmlouvaných zakázek, až po 
zlepšení ekonomických výsledků. Některé z těchto dílčích 
úkolů se již podařilo uvést do života, což dokládají i kladné 
ohlasy z úst starostů a starostek obcí, v nichž nabízíme za-
jištění komplexního odpadového hospodářství. 

Dalším nelehkým úkolem byla výměna skoro 10 tisíc ku-
sů nádob na komunální a biologické odpady ve městě Třin-
ci. Nakonec jsme to s malým zdržením zvládli.

Za zápal pro věc chci poděkovat všem, kdo se na zvlád-
nutí tohoto nelehkého úkolu, který snad v ČR nemá ob-
doby, podíleli. 

Co bude následovat v nejbližších měsících, je nám všem zná-
mo. Díky spojení sesterských firem SMOLO k 1. lednu 2021 
opět posílíme naše postavení na trhu. Společná síla, kterou 
dokážeme vyvinout k prosazení našich plánů, bude motiva-
cí pro nás všechny k ještě většímu úsilí. Kvalitní technika, zá-
zemí, rozšíření vlastních likvidačních a zpracovatelských 
míst, vhodné personální obsazení a mnoho jiného nám po-
může rozšiřovat služby a předkládat stávajícím i budoucím 
zákazníkům ještě lepší nabídky. 

Na středisku komunálních odpadů nás již na přelomu 
roku čekají důležitá výběrová řízení, která ovlivní následu-
jící období. Budeme vyřazovat starou techniku, kterou po-
stupně nahradíme ekologickou flotilou kuka vozů a vozi-
del s hydraulickým ramenem. Dále budeme chtít za po-
moci střediska průmyslových odpadů lépe plnit plány 
odběru bioodpadů z kuchyní a stravoven. Budeme se sou-
středit na ještě těsnější spolupráci se samosprávami s cí-

Jsme na začátku důležité cesty
a já to beru platónsky

lem nabídnout jim takové služby, aby s naším přispěním 
dokázaly splnit požadavky nového zákona o odpadech. 
Očekáváme, že dlouho odkládaná novela začne platit už 
během následujícího roku. 

Jelikož jsem optimista, dovolte mi na závěr jeden citát 
řeckého filozofa Platóna: „Začátek je ta nejdůležitější část 
každé práce.“

 Bc. Tomáš Ondraszek,
vedoucí komunálních služeb,

SMOLO CZ
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Letošní rok jsme byli postaveni před 
obrovskou výzvu, jaké jsme doposud 
nikdy nemuseli čelit. Nehledě na to, 
navzdory panující nejistotě, jsme se 
snažili vycházet všemožně vstříc na-
šim zákazníkům. Přes určité obavy to 
byl nakonec úspěšný rok.

Včasnými a bezpochyby účelnými 
opatřeními proti šíření infekční ná-
kazy i  díky zodpovědnému postoji 
zaměstnanců jsme docílili toho, že 
v  rámci SMOLO Services jsme dosud 
zaznamenali jen jednoho pracovníka 
s pozitivním testem na Covid-19. Chci 
tímto poděkovat všem členům týmu, 
že veškerá protikoronavirová opatření 
přijali zodpovědně, umožnili nám ne-
zklamat naše zákazníky a poskytovat 
služby v tak vysoké kvalitě, na jakou 
jsou u nás zvyklí. 

Díky vhodnému a členitému slože-
ní portfolia našich klientů nebyl pokles 
objemů od průmyslových zákazníků 
nakonec tak významný a s navýšením 
odvozu odpadů z komunální sféry jsme 
dokázali ztráty vyrovnat. Dodržová-
ním vládou vyhlášených opatření, op-
timalizací obchodních vztahů a tlakem 
na kontrolu pohledávek se nám opro-
ti očekávání podařilo dokonce překro-
čit obchodní plán.

Fúze firem obdobného zaměření, 
se kterou vstoupíme od nového roku, 
byla nutností. Skupina SMOLO se stá-
vá dominantním hráčem na trhu s od-
pady v Moravskoslezském kraji. S tím 
musely přijít změny, které umožní tu-
to převahu přetvořit v další růst. Ve fir-
mě vzniknou vysoce specializované 

útvary zaměřené na logistiku, svoz 
odpadu z komunální sféry a na prů-
myslové zákazníky. Takto profilované 
závody budou moci v daleko větší mí-
ře rozvíjet a využívat své silné strán-
ky. Vhodným propojením a využitím 
efektu synergické rovnice 1+1>2 dojde 
ke zvyšování kvality nabízených slu-
žeb našim zákazníkům na straně jed-
né a posílení konkurenceschopnosti 
na straně druhé.

Chceme být nadále dynamicky se 
rozvíjející firmou, rozšiřovat portfolio 
našich klientů a stávajícím zefektivnit 
toky jejich odpadů jak v komunální, 
tak v průmyslové sféře. Toto vše by 
nám mělo zajistit splnění vytyčených 
cílů pro rok 2021. 

Nic z výše uvedeného však nesplní-
me bez další odpovědné práce a zapo-
jení každého z nás. Letošní rok potvr-
dil, že jste, moji kolegové, lidmi na pra-
vém místě. Jsem na Vás právem hrdý 
a  jsem vděčný za Váš přístup k dodr-
žování všech zásad proti koroně, za 
kvalitu odváděné práce, svědomitost, 
hledání novátorských řešení a příjem-
né vystupování u zákazníka. Svým 
pracovním nasazením dokazujete, že 
jste právem nezbytnou součástí tý-
mu, který je regionální jedničkou ve 
svém oboru a který má mnohem větší 
ambice. Za to vám všem patří můj dík.

Prožijte pokojné a šťastné Vánoce 
a příští rok se těším na další společ-
nou práci a úspěchy pod modrou vlaj-
kou SMOLO. 

David Melichar,
jednatel, SMOLO Services

Těším se na další spolupráci a úspěchy
pod modrou vlajkou SMOLO

SMOLO Services 
v číslech
1 003 zákazníkům zpracováváme 
odpad
30 měst a obcí je naším obchodním 
partnerem
23 aut celkem máme k dispozici
6 popelářských vozů obsluhuje 
svozovou oblast v okresech 
Bruntál, Opava, Ostrava, Karviná 
a Frýdek-Místek
2 719 malých i velkých nádob 
celkem obsluhujeme
7 komodit ve svozovém území 
separujeme pro obce a města 
(papír, plast, sklo, oleje a tuky, dřevo, 
kovy, BRKO)
600 tun tříděného odpadu projde 
v ostravské třídičce lidskýma 
rukama za rok 
 456 tun plastů jsme letos odebrali 
a dotřídili 
14 let má naše třídicí linka na papír 
a plasty
173 tun kvalitního substrátu vzniklo 
z bioodpadu, který jsme letos svezli
65 let oslavil letos náš zaměstnanec 
Jaromír Zámečník – gratulujeme!
20 let má náš nejmladší kolega 
Martin Vybíral



Krajská „keramická popelnice“
opět míří do Třince

„Oskary“ putují na Jablunkovsko

270 000 ks pytlů se separovaným 
odpadem jsme letos odebrali na 
Třinecku a Jablunkovsku
800 zákazníků má u nás nastaveny 
pravidelné svozy
34 obce a 3 města využívají naše 
služby komplexního odpadového 
hospodářství
20 obcím na Bruntálsku poskytuje-
me doplňkové služby
800 tun komunálního odpadu 
měsíčně zpracují překládací stanice 
v Jablunkově a Třinci

Provozujeme:
1 440 ks nádob o objemu 1 100 l na 
komunální odpad
4 315 ks nádob na bioodpad
13 950 ks nádob o objemu 110 až 
240 l na komunální odpad
740 ks odpadkových košů
134 ks podzemních nádob na 
komunální a separovaný odpad
2 360 ks nádob se spodním 
výsypem typu ZVON

Oblast Třinecka a Jablunkovska 
nyní obsluhuje:
42 řidičů a závozníků 
3 vozidla s hydraulickým ramenem
1 vozidlo s hákovým systémem
2 skříňová nákladní vozidla s čelem
7 kuka vozů
1 fekální vůz
malé kuka vozy pro hůře dostupné 
části obcí a pomocné vozidlo

Oblast Ostravska,
svozy z nádob od 30 do 5 000 litrů 
9 řidičů a závozníků
3 kuka vozy
4 ks dodávky na svozy BRKO, Bikran, 
mimo typ Abroll

Oblast Hornobenešovska, 
Bruntálska, Osoblažska,
svozy z nádob od 30 do 5 000 litrů 
11 řidičů a závozníků
2 kuka vozy
1 vozidlo pro obsluhu opavské 
aglomerace
4 dodávky, malý hák a jiné

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každoročně oce-
nění v rámci soutěže „O keramickou popelnici“. Letos ve své kategorii zvítězil 
v rámci kraje opět Třinec, v dalších bodovaly Jablunkov nebo Milíkov. Mezi vítě-
zi jsou zastoupeny obce a města, pro které je skupina SMOLO partnerem v od-
padovém hospodářství. A jsme na to náležitě hrdí! 

V samotné soutěži se hodnotí především množství vytříděných odpadů na 
jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území obcí a měst. Kritériem 
je i hustota sběrné sítě.  

Třinec si v soutěži stále drží primát a skvělého výsledku by zdejší občané ne-
dosáhli bez nadšení a ekologického povědomí vedení magistrátu, probíhající 
osvěty, vytvářených podmínek pro třídění a motivace ze strany úřadu. Děkuje-
me a gratulujeme!

V každoroční soutěži „Odpadový Oskar“ se vyhodnocuje množství směsných 
odpadů, které vyprodukují občané jednotlivých obcí. Čím méně, tím lépe!

V této celokrajské soutěži bodovaly obce na Jablunkovsku – mimo jiné Boca-
novice, Bukovec a Milíkov. V této podhorské obci vytřídili dokonce 60 % odpa-
dů! V kategorii měst se na druhé příčce v rámci celého kraje ocitla Bystřice. 

„S těmito obcemi nově spolupracujeme v rámci svozu a zpracování odpadu 
a jsme na to pyšní. Budeme mít zájem rozšiřovat tuto spolupráci i v rámci ekolo-
gické edukace,“ uvedla marketingová manažerka skupiny SMOLO Ivana Kubacká.

Skvělého výsledku by tyto obce nedosáhly bez uvědomělých starostů, eduka-
ce, podmínek pro třídění a motivace ze strany úřadu. Všem děkujeme a srdečně 
gratulujeme!

p   Každý občan kraje vytřídil v roce 2019 průměrně 51,2 kilogramu vytříděného odpadu: 
22,6 kg papíru, 15,5 kg plastů, téměř 13 kg skla a více než čtvrt kilogramu nápojových 
kartonů.

Středisko 520, 
svoz odpadů, 
SMOLO CZ + SMOLO Services
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Je to pracant a žádné práce se nezalekne
Toto je stručné hodnocení, které na adresu Jiřího Bodnára směřují jeho nadřízení a kolegové. Pak přidávají: přátel-
ský, pečující, oblíbený, spolehlivý, upovídaný. Předloni získal firemní ocenění Tahoun týmu, příští rok oslaví abra-
hámoviny. Je zaměstnancem s nejdelší pracovní stáží u SMOLO Services, kdy za dobu 23 let najezdil přes půl milio-
nu kilometrů bez zaviněné nehody. Požádali jsme jej, ať nám o sobě řekne něco sám:

Vyučil jsem se v Třinci valcířem a po 
vojně nastoupil jako sanitář do Ne-
mocnice ve Frýdku-Místku. Po dvou 
letech jsem se z finančních důvodů 
nechal zlákat k ČSAD jako řidič, kde 
jsem si odkroutil tři roky v autobuse. 
Přesně 17. listopadu 1997 jsem nastou-
pil do firmy van Gansewinkel, jejíž ná-
stupnickou organizací je SMOLO Servi-
ces. Právě mi tehdy začal 24. rok práce 
u jednoho zaměstnavatele.

Jezdím převážně jako řidič kuka 
vozu a v posledních letech vypomá-
hám také na soupravách, když chybí 
šofér s oprávněním skupiny „E“. Vystří-
dal jsem už různé značky jako DAF či 
MAN a mým současným vozem je po-
pelářský vůz od švédské automobilky 
Volvo. Ročně najezdím služebně přes 
30 tisíc kilometrů.

U firmy si cením toho, že dostávám 
kvalitní prostředky a pomůcky k práci, 
navíc vedení společnosti naslouchá ři-
dičům a bere vážně naše podněty. Jsem 
také rád, že se nakoupila nová technika. 

Těší mě, že firma nezůstává jen 
u jednoho segmentu podnikání, ale že 
se rozrostla i do jiných oborů, jako je 
stavařina a montování nástaveb. Z ka-
biny řidiče si všímám, kde všude v te-
rénu se objevují logo a názvy našich 
společností, například na míjených 
stavbách nebo nástavbách aut. To ve 
mně vyvolává radost, ale také pocit 
uspokojení a hrdosti, že jsem součástí 
stabilní firmy se silným zázemím.

Celkově se o techniku zajímám už 
od mládí, zvažoval jsem kdysi i profesi 
automechanika. V té době to bylo cel-
kem atraktivní povolání, ovšem bez 
nezbytné „tlačenky“ jsem se na školu 
nedostal. Nicméně teď mám v práci 
možnost ledacos opravit, a to mě baví. 

Před vojnou jsem se věnoval aktiv-
ně motorkám. Když jsem však v dů-
sledku nehody přišel o svého nejlepší-
ho kamaráda, přesedlal jsem ze dvou 
kol na čtyři.

Mým oblíbeným programem v te-
levizi je Prima ZOOM a technicky za-
měřené pořady, také mě třeba vtáhl 
cyklus Zapomenuté megastavby.

Dost času mi dlouhá léta zabírala 
péče o mé čtyři děti. Nyní se starám 

Jiří Bodnár, 
SMOLO Services
Narodil se v Třinci-Sosně, 7 let žil 
v Bystřici, nyní má domovskou 
adresu v Moravské Ostravě.
Je rozvedený, má celkem 4 děti 
a už je i dědečkem.

Hodnocení jednatele společ-
nosti Davida Melichara:
Jiří Bodnár je dlouholetý 
zkušený a spolehlivý pracovník, 
který díky své odbornosti a 
zkušenostem jde příkladem 
svým kolegům a rád pomůže 
při problémech s technikou. 
Když někde vidí nedostatky, se 
zájmem je ihned odstraňuje.  

p   Jako dítě chtěl být automechanikem. Nevyšlo to, ale autům zůstal věrný.
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o 83letého otce. Moje maminka zemře-
la brzy, ve svých 59 letech. Otec bydlí 
sám, a tak mu vypomáhám s domác-
ností. Starám se také o chalupu v Besky-
dech, kterou jsem před 37 roky stavěl se 
svými rodiči a kde jsem trávil dospívání.

Cením si dobrého kolektivu
Co říká Jiří Bodnár o svém kolektivu: 
Ani v práci není člověk jen sám za se-
be. I já mám kolem sebe kolegy, s kte-

rými rád spolupracuji a kteří si zaslou-
ží alespoň krátkou zmínku. Například 
s řidičem Michalem Černým a techni-
kem Víťou Illesem jsme letos provedli 
zasíťování kóje na komunální odpad, 
realizovali chladicí komoru na jídelní 
zbytky, přebrousili a nastříkali spous-
tu původních kontejnerů do firemní 
barvy. Také jsme likvidovali staré ná-
doby a uklidili celý areál, provedli de-
montáž vraků starých aut. 



Uvědomuji si důležitost
a pomíjivost života a zdraví 
Kateřina Ciencialová je dva roky asistentkou jednatele SMOLO CZ, dříve 
Nehlsen. Ne všichni ale vědí, že tato energická, pozitivně naladěná ruso-
vláska pečuje ve volných chvílích nejen o své dvě děti, ale také o nemocné 
seniory. Jak se k této druhé práci dostala? Sama vypráví:

Kateřina Ciencialová
Pochází z Nýdku, kde stále bydlí. 
Je nejstarší z 5 sourozenců.
Říká, že proto od dětství ví, jaké to 
je pracovat v týmu. Vystudovala 
odpadové hospodářství a ochranu 
životního prostředí. Ve Smolu CZ 
(dříve Nehlsen) pracuje dva roky. 
Má jedenáctiletou dceru Amálku 
a devítiletého syna Jindru.
Fandí hokeji, její bratr vlastní 
VHK Rytíři Nýdek. Syn hraje od 
4 let za Oceláře, aktuálně za 
4. třídu. Ráda pracuje s dětmi.

Jako asistentka jednatele mám na sta-
rosti nejen zajištění chodu kanceláře, 
organizační a administrativní podpo-
ru vedení společnosti, ale také bez-
pečnost práce a pomáhám připravo-
vat firmu na ISO audity. 

Půl roku žiji s dětmi sama. Po čase 
začal být můj rodinný rozpočet napnu-
tý a přemýšlela jsem, jak jej vylepšit. 
Chtěla jsem dětem udržet standard, 
na který jsme byli jako rodina zvyklí. 

Hledala jsem práci fyzického cha-
rakteru, která nebude náročná na pře-
mýšlení. Moje zařazení v kanceláři, 
nemluvíc o distanční výuce dvou dětí 
(9 a 11 let), mě dost mentálně vyčerpá-
vá. Do baru ani obchodu jsem nechtěla, 
v tom pro sebe nevidím žádný smysl.

V Nýdku máme domov pro senio-
ry, kde pracují kamarádky. Postěžova-
ly si mi na nedostatek personálu v do-
bě pandemie a na náročnost zajištění 
chodu zařízení a já si řekla: Tak to bu-
de pro mne to pravé – budu potřebná 
a současně si i přivydělám. 

Naštěstí jsem již měla potřebná 
školení a zkušenost. Před 13 lety jsem 
odcestovala do zahraničí, konkrétně 
do Severního Irska, kde jsem tři roky 
pracovala jako pečovatelka v domově 
pro seniory. Tam jsem se všemu nauči-
la, absolvovala potřebné kurzy a ško-
lení. Nyní, po 10 letech, jsem se říze-

ním osudu vrátila do sociálních služeb 
zpět. 

Směny si plánuji o víkendech, svát-
cích, případně když mě moc potřebu-
jí, vezmu si ve dovolenou. Personálně 
jsme rozdělení na patra, v mém je 
zhruba 53 rezidentů, většina z nich je 
plně odkázána na péči. Práce je to ná-
ročná především u ležících pacientů. 
Krmím je, provádím veškerou hygie-
nu, přebaluji, převlékám, stelu postel, 
podávám tekutiny, roznáším jídlo, po-
lohuji. V rámci možností se snažím si 
s nimi povídat, případně se projdeme 
po chodbě. 

Teď, když pracujeme v ochranných 
pomůckách, je tahle posluha obzvlášť 
náročná. V respirátoru se hůř dýchá 
a se štítem, v plášti je obrovské horko. 
Také je to náročné pro pacienty, kteří 
jsou na nás fixovaní, ale v tomto oble-
čení nás někdy nemohou poznat. Do 
jisté míry jim svým současným vze-
zřením navozujeme pocit strachu.

Sama strach z nákazy nemám, 
jsem dobře chráněná a síla myšlenky 
je obrovská, proto nad tím moc nepře-
mýšlím. Režim v domově je velmi přís-
ný, jsou zakázané návštěvy rodin a ani 
pacienti se nesmějí vzájemně potká-
vat, abychom eliminovali možnost ná-
kazy. O to větší tu panuje smutek a po-
cit osamělosti. 

Do svého „slušivého“ ochranného 
obleku se nasoukám okolo 6:30 ráno 
a poprvé ho sundám v 11 hodin, abych 
se napila, vydezinfikovala a rychle vrá-
tila zpět k práci. Ke covid pozitivním 
pacientům se musíme převlékat do ji-
ných obleků. 

Na práci v DPS mě baví pocit užiteč-
nosti, nevadí mi fyzická náročnost prá-
ce ani zápach. Uvědomuji si důležitost 
a pomíjivost života a zdraví. Nejtěžší 
na té práci je pro mne vnímat osudy li-
dí. Vidím, že ani sláva, tituly či majetek 
nejsou zárukou dobrého konce.

Věřím, že „moji lidé“ prožili plno-
hodnotný život, a mrzí mě, že nemoh-
li z nějakých důvodů zůstat u svých ro-
din. Snažím se o ně starat, jako by to 
byli má babička, můj dědeček, a vždy 
se za nimi těším, i když mě většina 
z nich po týdnu nepozná. To vůbec ne-
vadí, zase probíráme život znova. Přes 
týden na ně myslím, jak se mají, jestli 
je ta paní dobře polohovaná, jestli do-
stal ten pán polštář navíc a tak... Hlu-
boce v této divné a složité době sme-
kám před všemi zdravotníky.p   Kateřina Ciencialová s dětmi. Syn hraje hokej v dětském oddílu HC Oceláři. 23
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Rok 2020 pomalu končí a já bych se 
místo jeho hodnocení raději zmínil 
o tom, co nás čeká v roce příštím a ná-
sledujících.

Díky chystané fúzi dceřiných spo-
lečností skupiny SMOLO do jedné – 
SMOLO CZ – se staneme v odvětví kon-
tejnerové přepravy největšími doprav-
ci na severní Moravě a Slezsku. Spojení 
nám pomůže zvýšit naši efektivitu, fle-
xibilitu a konkurenceschopnost.

Současně se v této oblasti stane-
me významnými hráči i v celostátním 
měřítku, pokud jde o ostatní vybave-
ní, jakým jsou svozová vozidla kuka, 
technika pro zimní údržbu komuni-
kací a další. Naší nespornou výhodou 
je, že disponujeme celou flotilou kon-
tejnerových souprav o celkové hmot-
nosti až 48 000 kg a s nosností až 28 
000 kg každá.

Díky investicím do kvalitních vo-
zidel značky Volvo, MAN, DAF a Mer-
cedes (o úctyhodných výkonech až 
520 HP /koní/ s kroutivým momen-

tem 2 300 NM jsme značně posílili 
dopravní základnu. A co víc, tyto do-
pravní prostředky splňují požadavky 
nejpřísnější emisní normy EURO 6 
opravňující k vjezdu do všech nízko-
emisních zón v celé Evropě.

Také v oblasti poskytování služeb 
pro samosprávy, průmysl a další pů-
vodce odpadů disponujeme těmi 
„nej EKO“ vozidly na pohon CNG, jako 
jsou špičkové kuka vozy nebo vozidla 
s hydraulickými rukami.

V dalších letech máme v plánu po-
kračovat v investování do nové tech-
niky, která nahradí dosluhující nebo 
starší vozidla, a to hlavně z důvodu 
emisních limitů, modernizace svozo-
vých tras v obcích a požadavků našich 
zákazníků.

Jen pro zajímavost ještě dodám, že 
pro zajištění chodu naší flotily spotře-
bujeme za společnost cca 60 tisíc litrů 
naf ty měsíčně. To jsou dvě plné cis-
terny!

Lukáš Bojko, logistika

Rosteme! V roce 2021 se staneme
jedničkou v krajské nákladní dopravě

Počty vozidel a techniky, 
kterými bude společnost 
SMOLO CZ disponovat 
od ledna 2021 (v kusech):
21  vozidla s hákovou nástavbou 

– velká
25 kontejnerové přívěsy
11  technika pro zimní údržbu 

komunikací a manipulaci
17 popelářské vozy
3  vozidla s hákovou nástavbou 

– malá
5  vozidla s dvouramennou 

kontejnerovou nástavbou
3 valníky, skříně
4 vozidla s hydraulickou rukou
4 speciální vozidla
8 dodávky
360 kontejnery Abroll
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Letos jsme díky akvizici mohli naše kopečky v logo SMOLO 
zase více rozsít po regionu, a to především v oblasti Třinec-
ka. „Nelehký úkol nám přinesl spousty nových zkušeností. 
Ztížení spočívalo především v časovém limitu. Během 
dvou měsíců jsme museli přebrendovat šest provozoven, 
45 vozidel a ostatní techniky, 250 kontejnerů Abroll a 50 va-
nových nádob,“ říká Ivana Kubacká, manažerka marketin-
gu ve skupině SMOLO.

Zaměstnanci vyměnili během září 9 500 nádob na ko-
munální a bioodpad na území celého „velkého“ Třince, což 
vyžadovalo sestavení početného realizačního týmu. Ten 
musel zvládnout kromě fyzické výměny nádob i aktivní 
komunikaci se zákazníky. Naši dispečeři odpovídali denně 
na desítky telefonátů nebo mailů. Firma vydala pro obča-
ny speciální leták a proběhla rovněž informační kampaň 
v médiích a na sociálních sítích.

Naše značka zaplavila nejen Třinecko, ale i golfová hřiš-
tě v moravskoslezském regionu. Pohráli jsme si s grafikou 
a v okolí hřišť Ropice a na Čeladné rozmístili speciálně po-
lepené 1100litrové nádoby, které zapadly do rázu krajiny 
a budou dobře sloužit turistům i hráčům.

Nové oblečení zvyšuje firemní kulturu
Také jednotné pracovní oblečení a firemní logo na oděvech 
našich zaměstnanců působí reprezentativně a zvyšuje po-
vědomí o značce. Mnohé naše profese pracují povětšinou 
venku, a tak je pro ně nezbytná kvalitní výbava do různého 
počasí.

„Naše zaměstnance v terénu jsme nově vybavili zcela 
novým pracovním oblečením, které se skládá z trička, mi-
kiny, kalhot, zimní bundy a pláštěnky. Kromě čepice a ru-
kavic je vše viditelně označeno logem. Při výběru jsme 

kladli důraz na různé důležité detaily, jako je nepromoka-
vost, kvalitní a odolný materiál, pevné švy, kapsy, vyztuže-
né části a reflexní prvky. Prvoplánově jsme vybavili všech-
ny nové kolegy, kteří k nám přišli v důsledku akvizice, ale 
postupně budeme do budoucna sjednocovat firemní ob-
lečení ve všech technických provozech,“ říká David Rucki, 
jednatel SMOLO CZ.

Společnost zakoupila v letošním roce více než tisíc kusů 
jednotlivých části oblečení v kvalitním provedení. Tato inves-
tice přišla řádově na 386 450 Kč. Nejčastěji obměňovanou 
součástí jsou rukavice. SMOLO CZ jich vydá měsíčně prů-
měrně letos koupila 3 123 kusů. Pro očekávanou druhou vlnu 
onemocnění Covid-19 objednala firma také 6 tisíc roušek.

„Věřím, že nové oblečení poskytne našim zaměstnan-
cům nejen potřebný komfort, ale také bude sjednocovat 
a udávat styl naší skupiny, stejně jako již známé logo,“ uza-
vírá Kubacká.

Značka SMOLO zaplavila Třinec a okolí
Firemní kultura je tvořena spoustou prvků a zásad, a to nejen v jednání se zákazníky a obchodními partnery. Důle-
žitým faktorem je i prezentace každého pracovníka navenek a s tím související propagace značky. 

p   Tomáš Ondraszek v novém oblečení pro technické pracovníky. p   Dispečer Roman Šotkovský v pláštěnce do deště.

q   Štábní kultura by SMOLO: oku ladící logo, vhodně označené 
a čisté vozidlo a nádoby, jednotně oblečení zaměstnanci. Pra-
covníci SMOLO Services obsluhují nové kontejnery v areá-
lu golfového hřiště v podhorské Čeladné.
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Návštěvnické centrum u pozůstatků bývalé pevnosti Velká šance na území 
Mostů u Jablunkova je již v provozu. Cesty v okolí stylového centra opravo-
vali zaměstnanci SMOLO Třinec.

Opravili jsme cestu k odvěké 
obchodní trase a pevnosti

Uvnitř čeká na návštěvníky interak-
tivní expozice, která netradiční a zá-
bavnou formou seznamuje s historií 
a  fungováním tohoto opevnění. Na-
bízí zájemcům ukázku tehdejšího 
vojenského života v tvrzi, z níž se mi-
mo jiné dovědí, jak se vyráběl střelný 
prach, jak fungovala děla či jak se pro-
střednictvím vojenských hudebníků 
vydávaly signály, povely a rozkazy.

Přes Jablunkovský průsmyk vedla 
již ve starověku jedna z odnoží tzv. 
jantarové stezky spojující Středomoří 
s pobřežím Baltského moře. Ve stře-
dověku tudy procházela tzv. měděná 
stezka, po které se přepravovala měď 
ze slovenských nalezišť do západní Ev-
ropy. První písemná zmínka o Jablun-
kovském průsmyku pochází z r. 1345, 
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u   Přes Jablunkovské šance vedla hranice 
mezi Horními Uhrami a Slezskem. 
Během rekonstrukčních prací zde nara-
zili archeologové na starou kamennou 
cestu. „Bohužel, nám ji začali lidé roze-
bírat, tak ji musíme znovu zakopat, aby 
zůstala zachována,“ uvedl starosta Mos-
tů u Jablunkova Ing. Ondřej Niedoba.



SMOLO Třinec v číslech
261 pro tolik zákazníkům zpracováváme odpad
5 000 m² výtluků jsme letos spravili
6 766 324 m² vozovek jsme zametli
271 221 m² chodníků jsme zametli strojem
30 000 m² chodníků jsme zametli ručně
360 000 km najeli letos naši dálkoví řidiči 
50 tun cestářské soli jsme použili na chodníky
30 kolegů k nám letos nastoupilo
3 popelářské vozy obsluhují naši oblast
2 vozy sbírají separovaný odpad
32 tun kvalitního substrátu jsme vyrobili 
z 95 tun bioodpadu 
70 tun velkoobjemového odpadu a 23 tun plastů nám 
předali občané Chotěbuze 
1 500 malých a 50 velkých nádob celkem provozujeme
18 technických vozidel máme k dispozici
2 naše zametací vozy brázdí ulice a chodníky Třince

kdy český král Jan Lucemburský uza-
vřel dohodu s panovníky Polska a Uher 
o hlavních obchodních cestách. V roce 
1431 prošli průsmykem i husité pod ve-
dením Jana Čapka ze Sán. 

Pevnost Velká šance tvořila cent-
rální bod celého systému opevnění na 
slezské hranici nazývaného souhrnně 
Jablunkovské šance. Vznikla vedle pů-
vodních hradeb v období třicetileté 
války (někdy v letech 1621–1626). Velká 
přestavba pevnosti a opevnění pro-
běhla v roce 1663, a to z důvodu mož-
ného nebezpečí tureckého vpádu na 
Moravu a Jablunkovským průsmykem 
do Slezska. Tehdy získala pevnost 
vzhled čtyřhranu s nárožními bastio-
ny, obehnaného klešťovitě uspořáda-
ným valem. 
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Tento rok vidím pro celou skupinu SMOLO jako velmi důle-
žitý. Z důvodu akvizice firmy Nehlsen Třinec, s.r.o., přibyly 
mnohým z nás nové povinnosti a důležité úkoly. Aktuali-
zujeme a sjednocujeme informační systém, tvoříme no-
vou strukturu firmy a zefektivňujeme provoz společností 
v rámci celé skupiny. Naším cílem je vytvořit dobře fungu-
jící a prosperující firmu, která bude jistotou pro naše za-
městnance a důvěryhodným partnerem pro naše klienty. 

Josef Sodzawiczný, SMOLO Třinec

Rok 2020 je rozhodně
průlomový

V letech 1724–1729 se uskutečnila 
poslední radikální rekonstrukce pev-
nosti, která jí dala půdorys osmicípé 
hvězdy. Dne 14. července 1766 navští-
vil Jablunkovské šance na jedné ze 
svých inspekčních cest sám císař Sva-

té říše římské a budoucí panovník říše 
rakouské Josef II. 

Poslední úpravy systému opevně-
ní byly provedeny v roce 1808. Roku 
1890 odkoupila pozemek s pevností 
obec Mosty za 800 zlatých rýnských.



Už roku 1752 byla za vlády Marie Tere-
zie (1740–1780) stanovena přípisem 
povinnost vysazovat stromy u všech 
nových silnic, a to z důvodů hospodář-
ských, estetických, orientačních a bez-
pečnostních. Na druhou stranu byla 
stanovena i povinnost stromy kácet. 
Ve zmíněném patentu se např. uvádí: 
„Jestliže blízko silnice stojící stromy 
a keře vrhajícím stínem překážejí její-
mu vyschnutí, nařizujeme a každému 
k zachování ukládáme, aby ve vzdále-
nosti dvou sáhů (3,8 m) od patníků ne-
bo hrany silnice nově se nevsadil žád-
ný strom, veškeré pak nyní v této vzdá-
lenosti stojící stromy, vyjma stromy 
ovocné, aby byly ihned poraženy a od-
straněny.“ 

Za vlády syna panovnice Josefa II. 
(1780–1790) byly některé již vybudo-
vané silnice převedeny do údržby pan-
ství a obcí a zbývající propachtovány. 
Za krátkou dobu došlo pak na silnicích 
k velkým škodám – na vozovky nebyl 
dodáván kvalitní štěrk a údržba byla 
prováděna značně ledabyle.

Přesto se za vlády Josefa II. vybu-
dovalo několik důležitých komunika-
cí. Mocnář byl totiž vášnivý cestovatel 
a již v roce 1773, ještě jako spoluvládce 

své matky, uskutečnil rozsáhlé puto-
vání po území říše. Na své inspekční 
jízdy se často vypravoval inkognito.

V roce 1772, při prvním dělení Pol-
ska mezi tři mocnosti (Rusko, Prusko, 
Rakousko), připadla Rakousku kromě 
Krakova značná část jižního a východ-
ního Polska a Josef II. projel tehdy mi-
mo jiné důležitou Solnou stezku, kte-
rá vedla z Wieliczky na Moravu. Na 
vlastní kůži tehdy poznal nepříliš dob-
rý stav komunikací, jež byly v kočárech 
průjezdné pouze za sucha, ve stude-
ných a deštivých měsících jen v sedle 
nebo pěšky. Chyběly mosty, a cestující 
tak byli nuceni přepravovat se přes 
brody nebo na vorech či přívozech. 

V rámci péče o komunikace nařídil 
císař vytyčit strategickou trasu, na níž 
byly zeměměřičské práce dokončeny 
v roce 1780. Tato Císařská cesta (Kaiser-
Chaussee, Wiener Postroute, Wiener 
Haupt Commercial Strasse) spojila po-
stupně Těšínsko přes Olomouc s Vídní 
a Krakov ze Lvovem a umožnila zave-
dení pravidelného poštovního spoje-
ní. Přípravou i samotnou realizací Cí-
sařské cesty pověřil panovník Jana 
Grosse, který použil na tehdejší dobu 
moderní metodu čtyř vrstev drceného 

Péče o silnice
od středověku po současnost
Dne 17. března 1778 vydala Marie Terezie tereziánský patent, který je prvním uceleným silničním zákonem na našem 
území. Dokument přikládá velkou váhu údržbě silnic a vybavuje pracovní personál konkrétními pravomocemi.  
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kamene nebo štěrku o celkové tloušť-
ce maximálně půl metru. Již v dubnu 
roku 1781 byl otevřen první úsek nové 
cesty z Bílé do Bochni. V následujících 
letech byla pak zpřístupněna silnice 
v Těšínském Slezsku (přes Frýdek, Tě-
šín, Skočov, Bílsko) a úsek přes Brzesko 
do Lvova – otevřen byl v roce 1785. Cí-
sařská cesta je považována za nejstar-
ší moderní cestu na území dnešního 
Polska. 

„Za císaře Josefa II. znamenitě vy-
víjel se obchod a průmysl na Těšínsku 
a založeny silnice z Olomouce na Frý-
dek do Těšína, Bílska a do Lvova, pak 
z Těšína na Tošanovice a Guty a na Jab-
lonkov do Uher. (…) Přímé poštovní 
spojení zavedeno bylo r. 1775 z Brna na 
Olomouc do Opavy a do Těšína, poz-
ději až do Bílska a do Lvova. Císař Josef 
II. dal zříditi poštovní stanice ve Frýd-
ku, Těrlicku, Jasenici, Dolních Bludovi-
cích, v Jablonkově, v Skočově a Vend-
rýni,“ psal Fratišek Sláma v Dějinách 
Těšínska vydaných v roce 1889.

2. část

q   Výřez z mapy pocházející z roku 1854 
zachycující vytyčenou Císařskou ces-
tu. Originál je deponován v Kongreso-
vé knihovně ve Washingtonu.



 „Služební řád pro cestáře na okres-
ních silnicích v Království českém“ 
z roku 1910 ukládal: „Nastanou-li sně-
hové závěje na silnici, jest cestář povi-
nen bez ohledu na dobu pracovní uči-
niti všechna opatření, aby jízdná drá-
ha zůstala pro jízdu a chůzi volnou. 
(...) Sníh budiž odházen co možno ve 
směru po větru, ježto se, odhazuje-li 
se proti větru, tvoří hráz, která přispí-
vá ku dalšímu tvoření se závějí na sil-
nici. Nastane-li náledí na silnici, jest 
cestář povinen bez ohledu na stano-
venou dobu pracovní led prosekávati 
a odhazovati. Na tratích hojně užíva-
ných a v osadách má cestář vyžádati 
si od silniční správy režný písek a nebo 
drolinu štěrkovou a má při náledí jízd-
nou dráhu a bankety tímto materiá-
lem pohazovati.“ 

Ruční prohazování sněhu bylo po-
stupně nahrazováno odhrnováním 
dřevěnými pluhy, které byly prvním 
zařízením pro odstraňování sněhu. 

„Sníh budiž odházen
co možno ve směru po větru…“
První zprávy o zajišťování zimní údržby, spočívající především v ručním prohazování sněhu lopatami, pocházejí z po-
loviny 19. století a týkají se okresních silnic. Na státních tuto službu stanovil zákon č. 33 z ledna roku 1877 „O stanovení 
odstraňování sněhu na říšských silnicích“.
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p  Tzv. vyorávání zasněžených cest v Beskydech. V horách se někdy používají koně 
k plužení cest ještě dnes. 

Sněhové pluhy se používaly jak na ro-
vině, tak v horách. Většinou měly 
sklopná křídla, takže se mohly zužo-
vat. Boční stěny byly vzadu vyšší než 
vpředu, aby odtlačovaný sníh nemohl 
přepadávat na vozovku. Záběrná šíř-
ka byla od 3,5 do 7,5 metrů. 

Dřevěný pluh poprvé použitý v ro-
ce 1899 vážil asi 3 metráky, v rovině 
byl tažený dvěma až třemi páry koní, 
na horách čtyřmi až pěti. K jeho pro-
vozu bylo zapotřebí kromě cestáře tří 
dělníků a patřičný počet vozků, cel-
kem tedy šest až devět lidí. Tímto sně-
hovým pluhem se očistily za jednu 
hodinu průměrně jeden až dva kilo-
metry vozovky. 

Až do třicátých let 20. století se 
kromě lidské síly a dřevěných sněho-
vých pluhů tažených koňmi většinou 
žádné specializované zimní silniční 
mechanismy nepoužívaly. Později se 
začaly pluhy zapřahat za kolové nebo 
pásové traktory. Stále více se však po-
užívaly nákladní automobily s před-
sazenými pluhy nebo se zavěšenými 
strojními sypači, i když na zledovatělé 
plochy sypali silničáři inertní materiál 
často přímo z korby ručně lopatami. 

Čerpáno z knihy „Zimní starosti sil-
ničářů aneb z historie zimní údržby 
silnic“ Aleny Turkové, vedoucí Muzea 
silnic ve Vikýřovicích. 

Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe
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„Hlavní součástí projektu je výstavba 
chybějící dopravní a technické infra-
struktury, která zajistí lepší a bezpeč-
nější dostupnost lokality pro chodce 
a cyklisty. Jezero čekají terénní a kra-
jinářské úpravy, včetně úprav jeho 
břehů, vybudování splaškové kanali-
zace, vodovodu, osvětlení, amfiteátru, 
dětského hřiště a vstupů do vody,“ při-
blížil zamýšlené dílo primátor Opavy 
Tomáš Navrátil s tím, že se zahájením 
vlastních stavebních prací se čekalo na 
konec rekreační sezony. 

„Naše společnost se na projektu 
podílí jako subdodavatel mimo jiné 
vybudováním cyklostezky, která umož-
ní propojení lokality jezera s Městský-
mi sady. Dále je v naší režii zhotove-
ní cca šesti tisíc m² chodníků, částeč-
ně s  živičným povrchem a částečně 
v dlažbě a v mlátovém provedení. Vy-
budujeme i schodiště, které umožní 
k  jezeru pohodlnější přístup, jelikož 
ten dosavadní je celkem příkrý. Gene-
rální zhotovitel nám svěřil také vybu-
dování gabionových stěn zpevňujících 
břehy a provedení všech terénních 
a  sadových úprav v rozsahu dvaceti 
tisíc m². Máme na starosti rovněž 
odkopové práce a následný odvoz 
a  zpracování patnácti tisíc tun zemi-
ny. A přiložíme ruku k dílu i při budo-
vání amfiteátru,“ upřesnil Jiří Labuda, 
vedoucí stavební činnosti a recyklace 
ve SMOLO Recyclig, s r.o.

Společnost nasadila od začátku le-
tošního listopadu na staveništi za ře-
kou Opavou své největší stroje: rýpadla 
hmotnostní kategorie 35 tun a vozidla 
dumper značky Volvo, z nichž každé 
pojme 30 tun nákladu. O odvoz zeminy 
se postarají vozidla s nosností 20 tun.

Celkové náklady na realizaci projek-
tu činí 142 milionů Kč. Revitalizace má 
také omezit rozsah vodní eroze a se-
suvů břehů. „Stříbrné jezero je již nyní 
vyhledávaným cílem Opavanů i turis-
tů a věřím, že po rekultivaci jeho atrak-
tivita ještě vzroste,“ doplnil Navrátil.

Stříbrné jezero se promění
– jsme součástí atraktivního projektu
Letos na podzim začala revitalizace zatopeného sádrovcového lomu v Opavě. Mezi rekreanty a rybáři oblíbené 
Stříbrné jezero se s přispěním odborníků ze SMOLO Recycling kompletně promění na moderní rekreační zónu.

Opavské Stříbrné jezero
(lidově zvané Sádrák) vzniklo v měst-
ské části Kateřinky v místě bývalé-
ho lomu, v němž se těžil sádrovec. 
V 60. letech minulého století byl lom 
zatopen a vznikla tak vodní plocha 
o velikosti zhruba 6,6 hektaru, s max. 
hloubkou 15 metrů, která se stala 
jedním z nejoblíbenějších rekreač-
ních míst v regionu. Při jejím pojme-
nování se Opavané údajně inspiro-
vali slavnou knihou Karla Maye Po-
klad na Stříbrném jezeře.

Sádrovec se na Opavsku těží od ro-
ku 1849. Zdejší surovina je třetihorní, 
miocénní sediment, vzniklý krystali-
zací z mořské vody. V třetihorách se 
na tomto územ rozprostíralo mo-
ře, které bylo napojeno z Maďarska 
přes úvaly na Polsko. Moře bylo měl-
ké a vytvářely se zde tzv. bazény, kde 
sádrovec krystalizoval a usazoval se. 
Podobných lokalit bylo v okolí více. 
Sádrovec se dosud používá jako 
hnojivo nebo ve stavebnictví.

Investor: Město Opava
 a Česká republika
Generální zhotovitel: Metrostav, a.s.
Subdodavatel: SMOLO Recycling, s.r.o.
Termín realizace: 10/2020 – 06/2021p   Strojník SMOLO Recycling 

Richard Hanusek.

p   Odkopové práce v místě příští cyklostezky.



„V rámci projektu jsme vysoutěžili realizaci pevné jízdní 
dráhy mezi křižovatkami Pavlovova a Čujkovova. Jde o re-
konstrukci úseku tramvajové trati, kdy je v naší režii roze-
brání a odvoz kolejových polí, odtěžení železničního svršku 
a spodku, odvodnění, dodávka a uložení kameniva do plá-
ně železničního spodku. Práce realizujeme v dopravně vel-
mi vytížené lokalitě, se zachováním provozu vždy v jednom 
směru,“ přiblížil situaci Jiří Labuda, vedoucí stavební čin-

nosti a recyklace ve společnosti SMOLO Recycling. Postup-
ně tak dojde k celkové modernizaci a estetizaci této lokali-
ty, ke zrychlení městské hromadné dopravy i zvýšení bez-
pečnosti. Počítá se s položením krytu s intenzivní výsadbou 
– zatravněním a umělou zálivkou. Postup prací:
– demontáž a odvoz kolejových polí (v délce 670 m)
– odtěžení železničního svršku a spodku (cca 1 500 m³)
– dodávka a uložení kameniva (cca 3 000 t)

„Jedná se výkop, odvoz a zpracování 
9 000 m³ zeminy, následně provede-
me stabilizaci pláně pojivem o obje-
mu 18 500 m². Realizátor zakázky 
nám svěřil také zřízení konstrukčních 
vrstev pod podlahy prodejny o ploše 
5 600 m², které spotřebují zhruba 3 ti-
síce tun kameniva,“ vysvětlil Jiří Labu-
da, vedoucí stavební činnosti a recyk-
lace ve společnosti SMOLO Recycling.

Čelní fasáda prodejny má nava-
zovat na sousední centrum Globus. 
V jedné části nové budovy bude dvou-
podlažní prodejna, v druhé, přízemní 
skladovací část. Na novou prodejnu 
navazuje výstavba parkoviště.

Spolupracujeme na modernizaci 
tramvajové trati

Výstavba nové prodejny nábytku

Město Ostrava postupně realizuje modernizaci a humanizaci tramvajové trati v ulici Výškovická. Nová trať bude 
mít po vzoru velkých evropských měst podstatně delší životnost, nižší hlučnost a vibrace a bude také mnohem 
více estetická.  

Po čtyřech letech příprav začala výstavba prodejny ASKO Nábytek v Havířově, která bude mít téměř šest tisíc 
metrů čtverečních. Německý nábytkářský řetězec zde postaví svou první prodejnu v Moravskoslezském kraji. 
Terénní a stabilizační práce a část konstrukčních vrstev byla svěřena společnosti SMOLO Recycling. 

Objednatel: Město Ostrava
Generální dodavatel: IDS OLOMOUC, a.s.
Subdodavatel: SMOLO Recycling, s.r.o.
Vizualizace: fajnova.cz

Objednatel: ASKO Nábytek
Generální dodavatel: HSF System, a.s.
Subdodavatel: SMOLO Recycling, s.r.o.
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Zhotoviteli zakázky jsme v rámci skupiny SMOLO poskytli velké kontejnery na různé typy odpadů a postaráme se o je-
jich odvoz.

Ubytovna Kosmos, která původně sloužila horníkům, poté nějaký část studentům Slezské univerzity, byla později 
ubytovnou pro sociálně slabé. Od soukromé společnosti ji nakonec odkoupilo město, aby zamezilo sestěhovávání problé-
mových lidí, a rozhodlo o demolici. Na místě vznikne veřejné prostranství se zelení.

Ubytovna Kosmos končí v našich kontejnerech
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Na začátku listopadu začala demolice bývalé ubytovny Kosmos v Karviné. Do konce roku proběhnou bourací práce 
a odstranění všech sutin a vybavení z tří panelových věží z 80. let minulého století.

Každý rok je výjimečný,
ale tento se zapíše obzvláště do paměti
V oblasti staveb a opadů se pohybuji od roku 1995 a z pohledu čtvrt století trva-
jící nepřetržité zkušenosti mohu konstatovat, že každý rok je něčím zvláštní 
a výjimečný. Rok 2020 se zapíše do naší paměti tím, že byl poznamenán opatře-
ními kolem pandemie „Covid-19“.

Na výkonech společnosti SMOLO Recycling se pandemie podepsala tím, že 
plánované zakázky na březen až květen jsme zahájili v pozdějších termínech, ne-
bo se neuskutečnily vůbec. Náhradní zakázky byly rozsahem menší, a tudíž i s niž-
ší přidanou hodnotou. Téměř tříměsíční pokles výkonů však úspěšně doháníme 
a já věřím, že objemy a výsledky naplánované na rok 2020 nakonec splníme.

Co je ovšem z pohledu nově budované firmy hodně potěšitelné, je to, že firma 
SMOLO Recycling si vybudovala na trhu za čtyři roky existence velmi dobrou po-
zici mezi konkurencí. Dnes je pravidelně vybízena k podání nabídek přímo zada-
vateli nebo je ve sdružení s obchodními partnery k řešení složitých obchodních 
případů. Druhou potěšitelnou záležitostí jsou pracovníci firmy. To je to nejcen-
nější co každá firma má a bez kterých nemůže realizovat žádné výkony. Podařilo 
se nám vybudovat velmi dobrou partu lidí zapálených pro společnou věc.

A jaký bude rok 2021? Pokud nás v provozu nebudou omezovat nové „brzdy“, 
třeba v podobě dalších vln koronavirové pandemie, vnímám budoucí období pro 
firmu SMOLO Recycling optimisticky. Už dnes máme pro příští rok zajištěnou na-
plněnost výroby z více než 60 % a počítám také s nárůstem celkových výkonů 
o zhruba 20 %. Z ekonomického hlediska předpokládám vyšší hospodářský vý-
sledek i díky skutečnosti, že nám končí úhrada některých počátečních investic. 

Ing. Jiří Pindor, jednatel, SMOLO Recycling



Rekordní počet zpracovaných nabí-
dek, věrní klienti a zcela noví zákazní-
ci. Již dnes si troufám říct, že naši 
v pořadí čtvrtou sezonu budeme mo-
ci vyhodnotit přes všechny problémy 
způsobené pandemií jako velmi dob-
rou. Naplnili jsme předpokládaný ob-
jem výroby a ukončené zakázky úspěš-
ně předali investorům.

Leden začal naší největší letošní ak-
cí, a to účastí na stavbě univerzitního 
kampusu v Ostravě. Je to logisticky vel-
mi složitá akce, kdy bylo třeba ze sta-
veniště, na němž se pohybovalo velké 
množství strojů, odvézt v krátkém ča-
se obrovský objem zeminy. Chtěl bych 
tímto velmi vyzvednout práci Ing. Mo-
niky Honové, vedoucí střediska naklá-
dání s odpady, která pro tuto akci vy-
tvořila interní systém sledování a evi-
dence, jenž se velmi osvědčil.

Od krůčku ke skoku
Měli jsme taky několik menších za-
kázek, které se postupně přerodily ve 

„Tým musel být z bezpečnostních důvodů zvlášť proško-
len. Bylo nezbytně nutné přesně dodržet stanovený tech-
nologický postup, který byl zadavatelem průběžně kont-
rolován. Zakázku jsme svěřili s ohledem na velmi stritkní 
požadavky našim nejzkušenějším pracovníkům,“ uvedl Ji-
ří Labuda, vedoucí stavební činnosti a recyklace, SMOLO 
Recycling, s.r.o.

V čele týmu stál vedoucí mechanizačního střediska To-
máš Vitásek a samotné demolice se ujal nejzkušenější 
strojník SMOLO Recycling Juraj Jurčák na stroji Liebherr 
936, vybaveném hydraulickým zařízením – demoličními 
nůžkami na beton a ocel a také bouracím kladivem. „Dle 
očekávání zvládl náš tým tento náročný úkol na jedničku,“ 
zhodnotil spokojeně Labuda.

Letošní nejvzdálenější zakázka

Rosteme již čtvrtou sezonu,
s novým rokem posílíme tým

V listopadu jsme úspěšně provedli bourací práce u velmi náročného zákazníka v jižních Čechách. Byla to opět technic-
ky a logisticky nezvykle komplikovaná zakázka z hlediska preciznosti provedení, spolu s eliminaci vibrací a prašnosti. 
Šlo také o naši letos nejvzdálenější štaci – posádka se se svými stroji vydala na téměř 400 km dlouhou cestu. 

SMOLO Recycling
v číslech
195 zrealizovaných zakázek od 
začátku založení firmy v roce 2017
55 zakázek v roce 2020 
8 velkých stavebních strojů máme 
k dispozici 
37 tun váží náš nejtěžší stroj
15 kompletních demolic jsme 
provedli 
115 000 t zeminy a sutin jsme 
přesunuli (ekvivalent 16.450 slonů)
400 zákazníků obslouží průměrně 
každý měsíc Mlýn Ropice
29 zaměstnanců (6 žen a 23 mužů) se 
stará o chod firmy 
35 let je věkový rozdíl mezi nejstarším 
a nejmladším pracovníkem (62 a 27 let)
42 milionu korun – to je hodnota 
největší letošní realizace
400 km – počet km k nejvzdálenější 
letošní stavbě

velké, a to díky spokojenosti a dobrým 
zkušenostem, jež s námi objednatel 
získal. Zmíním například rozšíření are-
álu Janča v Mariánských Horách, kde 
vedoucí projektu Ondřej Lamacz se 
svým týmem objem zakázky nakonec 
zpětinásobil. 

Stejně se podařilo pětinásobně na-
výšit plnění na projektu Komunitního 
centra na ul. Dělnická v Ostravě-Poru-
bě, který realizuje Marek Szkandera 
se svým kolektivem. 

Na základě dobrého jména SMOLO 
Recycling, které se nám daří důsledně 
budovat, se rozšiřuje spektrum poptá-
vajících. Jsou to subjekty, se kterými 
jsme dříve neměli žádné kontakty, přes-
to se na nás s důvěrou obracejí. Jako pří-
klad uvedu velmi komplikovanou za-
kázku „Pevná jízdní dráha na ulici Výš-
kovická“ pro partnera IDS, inženýrské 
a dopravní stavby Olomouc a.s., kterou 
bez zaváhání realizoval Martin Jopek.

V obchodní činnosti jsme letos 
zpracovali zatím 240 poptávek a rok 
od roku sledujeme navýšení v řádu 
desítek odevzdaných cenových nabí-
dek. Roste počet poptávek, stejně ja-
ko jejich finanční objem. A proto taky 
oddělení kalkulace a výrobní přípra-
vy, jehož členem je Roman Dittrich, 
posílíme od ledna o dalšího kolegu. 

Mým cílem do nového roku je zlep-
šit úroveň zpracování výstupů z ob-
chodního střediska pro výrobu tak, aby 
realizace zakázky probíhala co nejefek-
tivněji.

Jiří Labuda, vedoucí stavební 
činnosti a recyklace,

SMOLO Recycling
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„Naše společnosti se postarají o odvoz a zpracování veške-
rých odpadů, které zde vzniknou. Jedná se především 
o směsný stavební odpad, stavební sutě a izolační materiá-
ly,“ uvedla Ing. Eva Konečná, Ph.D. Připomněla, že speciali-
zovaná odpadová skupina v minulosti spolupracovala na-
příklad při rekonstrukci Kotulovy dřevěnky nebo bývalých 
tiskáren a papíren v historickém jádru Českého Těšína. Po-
slední zmíněná zakázka získala aktuálně cenu Minister-
stva průmyslu a obchodu. 

Řadový městský dům poblíž jablunkovského náměstí je 
hodnotný zejména architektonicky – dochovalo se zde re-
nesanční jádro a starobylé klenby, i když původní podloubí 
je už bohužel zazděno. V zadní části budovy měl od roku 
1873 sídlo okresní soud (Bezirksgericht) a od roku 1911 zde 
bylo též vězení, obojí až do doby, než byly instituce přestě-
hovány do nové budovy. 

Zajímavý je dům i proto, že se k němu vážou osudy 
dvou šlechtičen, které v něm údajně žily a s jejichž jmény 
jsou spojovány legendy o Černé kněžně, jež se objevují 
v různých legendách a pověstech z Těšínska.

Tou první, která v domě pobývala ve druhé polovině 
16. století, byla kněžna Kateřina Sidonie, druhá manželka tě-
šínského knížete Václava III. Adama (vládl v letech 1545–1579). 
Jablunkov tehdy náležel Komoře Těšínské. Roku 1569 po-
stoupil kníže Václav III. Adam Kateřině Sidonii „zboží ja-
blunkovské“ a ona mu za to darovala celé své věno ve zla-
tě, stříbře a klenotech. Proslula jako chovatelka koní a pro 
své výborné jezdecké i lovecké schopnosti byla srovnává-
na s bájnými amazonkami. Podle legendy byl dům za je-
jího života spojen s nedalekým kostelem podzemní chod-
bou, kterou prý Kateřina Sidonie chodívala na bohosluž-

Dům těšínských kněžen se promění na muzeum
Jedno z nejstarších stavení na Jablunkovsku – památkově chráněný Knížecí dům – se promění v Muzeum Trojmezí. 
Hodnotná renesanční architektura objektu ze začátku 16. století prochází náročnou rekonstrukcí, která zahrnuje 
rovněž sanaci vlhkého zdiva, narušených krovů a střechy. Součástí projektu je zpracování a odvoz desítek tun odpa-
dů, které zhotovitel  svěřil naší skupině. 

by. Říkalo se jí Černá kněžna jednak pro tajuplnost, kterou 
byla obestřena, ale též pro černý šat, který už údajně po 
smrti svého manžela neodložila. Historicky je nicméně 
doloženo, že ve vdovském stavu setrvala pouhých sedm 
let, než se provdala za trenčianského župana. 

Tou druhou, která v domě žila v polovině 17. století, byla 
poslední těšínská Piastovna Alžběta Lukrécie, dcera kníže-
te Adama Václava a Alžběty Kurlandské. Vládla na Těšín-
sku jako regentka a během její vlády bylo Těšínsko několi-
krát zplundrováno vojsky v průběhu třicetileté války, což 
vedlo k hospodářskému úpadku knížectví. V Jablunkově 
našla azyl v roce 1642, když Těšín obléhala švédská vojska. 
Získala si zde autoritu mimo jiné tím, že potvrdila jablun-
kovským řemeslníkům podobné svobody, jaké měli těšín-
ští. Zemřela roku 1653. Také ona bývá ztotožňována s po-
stavou Černé kněžny ze slezských lidových pověstí.

Dílo: Rekonstrukce historického objektu pro expozici 
muzea Těšínska v Jablunkově: Muzeum Trojmezí
Objednatel: Moravskoslezský kraj
Generální zhotovitel: BYSTROŇ Group, a.s.
Subdodavatel: SMOLO CZ, s.r.o, a SMOLO Recycling, s.r.o.



Končící rok hodnotím po všech strán-
kách kladně. Povedla se nám ještě 
o něco málo větší ukládka odapdů než 
v loňském roce, ale především jsme 
dovezli z  přerovské Prechezy celkem 
72 kilotun průmyslového sádrovce 
s  materiálovým označením Prestab. 
Tímto jsme zahájili důležitou etapu, 
která nám v budoucnu umožní reali-
zovat nové, průlomové projekty.

Byla to pro celý náš tým velká vý-
zva – připravit během dvou měsíců 
odkaliště pro deponování tohoto ma-
teriálu, kterým budeme území v příš-
tích čtyřech letech sanovat. S tímto 
úkolem jsme se úspěšně popasovali.

Náš příběh s Prestabem začal v ro-
ce 2018, kdy jsme dovezli kontrolní 
vzorek 11 kilotun, v následujícím roce 
to bylo 38 kilotun. Nyní máme na-
smlouváno celkové množství 360 kilo-
tun, rovnoměrně rozdělených do ob-
dobí pěti let, takže ještě další čtyři roky 
budeme materiál dovážet a ukládat. 

Je to pro nás obratově významná 
položka, navíc nám tento jednodru-
hový materiál neměnné kvality umož-
ní postupně rekultivovat celé odkališ-
tě. Se završením sanace získáme vhod-
nou plochu pro další projekty a plány 
rozvoje skupiny.

V tuto chvíli rekultivujeme část již 
zaplněné skládky, to máme v plánu 
dokončit během příštího roku. Chce-
me souběžně zahájit úkony směřující 
k zahájení výstavby skladu odpadů. 

Před námi je vyhotovení projektové 
dokumentace, konzultace s úřady, zce-
la jistě nelehký schvalovací proces za-
končený vydáním stavebního povole-
ní. Poslední etapou bude stavba tělesa 
o celkové ploše okolo 1,5 hektaru.

Skladové prostory vnímám jako 
nezbytnou přípravu na cirkulární eko-
nomiku odpovídající 21. století. Sklád-
kování je pouhé odstraňování odpa-
du, kde jednou uložený odpad nelze 
podle dnešní legislativy odtěžit a zno-
vu využít, recyklovat. Kdežto předání 
odpadů do skladu garantuje možnost 
dalšího využití a zpracování surovin 
v budoucnu. Rozhodnutí opustit pro-
sté skládkování a hledat novátorské 
navazující technologie, které zlepší 
oběhové hospodářství a umožní roz-
manité surovinové využití, považuji 
za historický krok. 

Mám pocit, že v branži se všichni 
snaží spíše přežít a drží se zaběhlých 
konvenčních technologií, kdy z jejich 
pohledu je zařízení na energetické vy-
užití odpadů maximálně revolučním 
řešením. My ve SMOLO chceme opus-
tit konzervativní myšlení: skládka ne-
bo spalovna. Chceme jít novou, vlast-
ní cestou. Skladu, kde odpad zadrží-
me v čase, než uvedeme do života 
novátorské zařízení a technologii na 
přepracování odpadu na znovu pou-
žitelné suroviny.

Petr Doležel,
jednatel, SMOLO HB 

Chceme opustit
konzervativní myšlení
a jít novou cestou

SMOLO Horní Benešov
v číslech
6. těleso hornobenešovské skládky 
se momentálně plní
16 měsíců je jeho životnost
5 procent – o dvacetinu se meziročně 
zvýšilo množství uložených odpadů
milion euro – na tolik přišly letos 
investice od techniky
5 – tolik velkých skládek je v kraji, 
naše je jednou z větších
9 velkých strojů zde rozhrnuje a hutní 
navezený materiál 
52 je hmotnostní kategorie nejtěžší-
ho kompaktoru v tunách
5 300 tun odpadů zpracují 
v Horním Benešově měsíčně 
10 je zaměstnanců, 
z toho je 7 strojníků
Jediná žena na skládce pracuje jako 
vážná
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Zruční mechanici, kteří budou českou posádku dopro-
vázet v servisním voze, se na rozdíl od posledních let bu-
dou starat nejen o Lopraisův závodní kamion Praga V4S 
DKR, s motorem Iveco o výkonu neuvěřitelných tisíc koní, 
ale také o druhý vůz Tatra Jamal-Queen. Za jeho volantem 
se na Dakar po roční absenci vrátí Jan Tománek. Pro Aleše 
Lopraise, jehož strýc Karel Loprais vyhrál Dakar šestkrát, 
to bude v pořadí 15. start v super maratonu. 

S ohledem na vývoj pandemie se český tým musel vzdát 
plánovaného podzimního testování na Arabském poloost-
rově. Počátkem listopadu naposledy prověřil vůz v soused-
ním Polsku, pak už následovalo balení a odjezd do Francie 
k nalodění soutěžních i doprovodných vozů.

„Na Dakar jedeme s obrovskou pokorou a chceme si ho 
užít. Zároveň je však pravda, že si závod dokážu užít jen 
v případě, že bojujeme vepředu,“ uvedl Loprais pro deník 
Sport před odjezdem.

I my v Třinci budeme s napětím sledovat, jak se bude 
českým posádkám v nejnáročnějším závodě ve světě vytr-
valostního motosportu dařit.

Rallye Dakar 2021
Dakarský maraton začne 3. ledna 2021 na pobřeží Rudého 
moře v Jeddahu. Následující dva týdny stráví závodníci 
v nekonečných pouštích. Závod končí 15. ledna. V nejtvrd-
ším rally-raidu na světě se dá považovat za úspěch i jeho 
samotné zvládnutí.

Letošní ročník přinese novou trasu i další inovace. 
Booklet s vyznačením trasy dostanou závodníci pouhých 
10 minut před začátkem závodu a změnila se pravidla pro 
výměnu kol. Pro zlepšení bezpečnosti je u nebezpečných 
úseků zvukové varování. Ta nejnebezpečnější místa jsou 
vedena jako „slow zones“ s rychlostním limitem 90 km/h. 
Vesty s airbagy se stávají povinnou součástí vybavení zá-
vodníků.

Praga V4S DKR, posádka:
Aleš Loprais, Khalid Alkendi a Petr Pokora, číslo 504
Tatra Jamal– Queen, posádka:
Jan Tománek, Tomáš Kašpárek a Jiří Stross, číslo 520

Gigantické turné po saúdských pouštích 
pomůže zvládnout hydraulika z Třince

p   Dakarový speciál. Nákladní vozidlo TATRA Phoenix 6x6 s naší rukou – doprovodné servisní vozidlo pro nejtěžší závod na světě. Le-
tos po saúdských pouštích.

Tým Instaforex Loprais Praga odcestuje na konci roku se dvěma závodními kamiony do Saúdské Arábie na Rallye 
Dakar. České posádky bude jistit doprovodné vozidlo, které jsme ve SMOLO Hydraulics, s.r.o., doplnili o nezbytnou 
výbavu – hydraulickou ruku.
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Jak odstartoval projekt servisního 
vozidla pro Rallye Dakar 2021?
Realizovali jsme jej společně s kolegy 
z PRAGA-Automotive, kteří na podvo-
zek TATRA PHOENIX 6x6 dodali skří-
ňovou servisní nástavbu. Díky dob-
rým referencím se na nás obrátil jed-
natel společnosti Roman Flandera.

Tato Tatra má primárně sloužit ja-
ko mobilní servisní zázemí. Mechanici 
v něm budou po dobu závodů bydlet. 
Jedno spací místo je v nástavbě Pony 
nad kabinou, další čtyři lůžka se na-
cházejí hned za kabinou. V zadní části 
je prostor pro servisní zázemí a ná-
hradní díly. Celá střecha skříňové ná-
stavby je vyztužená a uzpůsobená pro 
převoz náhradních kol. Nad nimi je 
stahovací střecha pokrytá solárními 
panely, které dobíjejí baterie v zadním 
převisu vozidla. 

Náš jeřáb HMF 1010 K2 s rádiovým 
ovládáním je v zadní části. Letos má 
především napomáhat při jednotli-
vých opravách. Jen pro představu, 
technici musí při výměně pneumati-
ky sundat ze střechy náhradní kolo, 
které váží zhruba 150 kg! Ruka bude 
nápomocná také při opravách ná-

prav, motoru atd., tedy u všech mani-
pulací s těžkými předměty.

V roce 2022 se má využívat pro vý-
měnu solárních baterií. Proslýchá se 
totiž, že Rallye Dakar 2022 by mělo 
jet plně elektrické vozidlo, pro které 
budou nejpodstatnější právě solární 
baterie. Ty vyvíjí podle svého patentu 
firma HE3DA, která má závod v ne-
daleké Horní Suché. Jejich akumulá-
tory jsou plně recyklovatelné, v po-
rovnání s konkurencí mají mnohem 
větší kapacitu, při zachování stejných 
rozměrů, a rychleji se nabíjejí. 

Je v jeřábu nějaká vychytávka pro 
specifika pouště, třeba proti zane-
sení jemného písku do hydrauliky? 
Nemusela být, protože naše jeřáby 
standardně zvládají veškeré náročné 
podmínky. Laicky se jedná o hydraulic-
ký jeřáb s rádiovým ovládáním, s hori-
zontálním dosahem 7,5 m a nosností na 
konci 1 270 kg. Je vybaven hydraulickým 
chladičem oleje a přídavným světlem 
na rameni. Na přání zákazníka jsme ho 
dovybavili přídavnou hydraulickou ru-
kou, na kterou je napojen hydraulický 
rotátor s hákem. Obsluha může přes 

dálkový ovladač pomoci servisním 
technikům při manipulaci s břemenem. 

 
Na vozidle je nápis HE3DA, spolu-
pracujete s touto inovátorskou čes-
kou firmou na výrobu akumulátorů?
Naše spolupráce začala tímto projek-
tem. V současné době probíhá zaško-
lování obsluhy a servisních techniků, 
aby si byli schopni sami pomoci v pří-
padě potíží během závodů.

Loprais jel zátěžové jízdy v Polsku, 
servisní vozidlo také? 
To pouze doprovází závodní speciály 
po zpevněných cestách, nekopíruje ce-
lou trasu rallye. Na to je příliš dlouhé, 
hodně vysoké, má vysoko těžiště a je 
těžké. Vždyť veze celé servisní zázemí, 
nádrže s vodou, náhradní kola a díly. 

Budete se zajímat o výsledky české-
ho týmu v lednové rallye?
Určitě. Je nám ctí, že jsme mohli být 
součástí týmu, který koncepci tohoto 
vozidla vytvořil a realizoval. Věřím, že 
nás tato nová spolupráce opět posu-
ne dopředu a otevře nám ve SMOLO 
Hydraulics nové možnosti. 

Pět otázek na Ing. Jana Hořčicu,
manažera obchodu SMOLO Hydraulics, s.r.o.

Další zajímavý přírůstek, který jsme vyrobili

p   Černá perla. Hydraulické ruky HMF 4020 K5 RCS + HMF FJ1000 K4 jsme osadili na ná-
kladním vozidle MAN TGS 26.430 6x4. Tento jeřáb vyniká pěti hydraulickými výsuvy, 
které jsou doplněné o další zalamovací rameno FlyJIb se čtyřmi hydraulickými výsuvy. Pří-
davná hydraulika umožňuje napojení rotátoru a dalšího příslušenství. Kompletní ovládá-
ní všech podpěr pomocí dálkového ovladače a nejmodernější stabilizační systém EVS. 37
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Náš segment je odvětvím, které velmi 
rychle pocítilo dopady šíření korona-
viru na českou ekonomiku. Prakticky 
veškeré státní zakázky se pozastavily 
na neurčito. 

Letos jsme měli v plánu mimo jiné 
dodávat devět speciálních jeřábů pro 
HZS SŽDC ČR, tento projekt se posou-
vá minimálně o rok. Uspěli jsme ve vý-
běrovém řízení na realizaci dvou až 
čtyř desítek kusů speciální techniky 
pro Armádu ČR. Bohužel, i tato zakáz-
ka je momentálně pozastavena, ale 
těší nás, že jsme dodali první jeřáb na 
tzv. demo vozidlo. 

Nejvíce strojů jsme letos realizovali 
pro soukromý sektor. Byly to zajímavé 
zakázky přinášející prestiž, které nás 
stále posouvají dále, ale v objemu ne-
dovedou nahradit velké objednávky 
státních organizací, se kterými jsme 
počítali. Na druhou stranu se ukázalo 
jako správné rozhodnutí diverzifikovat 

strategii našeho podnikání a zaměřit 
se nejen na státní zakázky, ale i konco-
vé zákazníky z průmyslu, zeměděl-
ství, stavebnictví, komunálních služeb 
a údržby.

Je také potěšující, že se k nám vrací 
mnoho klientů. Naše stroje jim dobře 
sloužily, se servisem byli spokojeni, 
a tak, když potřebují novou techniku, 
obrátí se přímo na nás. Nejlepší vizit-
kou dobré firmy je spokojený zákaz-
ník, který se vrací nebo předává své 
dobré pocity dál.

Jediný veletrh, který letos v naši 
branži proběhl, byly Dny techniky v Ji-
číně, které se konají tradičně v posled-
ním srpnovém týdnu. Na veletrhu 
komunálních vozidel, silničářských 
vozidel a speciálních nástaveb jsme 
od prezentovali naše výrobky a služ-
by na vozidlech, a to společně s naši-
mi partnery, firmami Charvát CTS, 
Rothlehner a I-TEC Czech. 

Škrty a opatření pozastavily
státní zakázky, ale jedeme dál

Příští rok, a možná i další, vidím ja-
ko složitý pro celou branži, kdy pláno-
vaný růst společnosti a zvyšování ob-
ratu nebude tak jednoduchý. Naše si-
tuace bude ještě mnohem více než 
dříve záležet na výkonech obchodní-
ho oddělení a jeho schopnosti prodat 
naše dovednosti. Na druhou stranu 
posilujeme naše služby, kdy budeme 
v rámci rozrůstající se skupiny posky-
tovat mnohem větší servis.

V novém roce nás klienti najdou na 
nové adrese, v centru Třince, v Žižkově 
ulici. Po letech v podnájmu se koneč-
ně stěhujeme se do nových, vlastních 
prostor. Tyto budovy jsou sice rozlo-
hou menší, zato mnohem více repre-
zentativní a lépe vybaveny.

Všem zaměstnancům děkuji za 
skvělou práci, kolegům a partnerům 
za spolupráci. Věřím, že i když nás pan-
demie trochu přibrzdila, opět rychle 
chytíme ten správný vítr do plachet!

Tomáš Němec,
jednatel SMOLO Hydraulics

q   Ještě delší a ještě silnější. Zajímavou realizací byla 12 metrů 
dlouhá traktorová vlečka s jeřábem HMF 2020 se čtyřmi hyd-
raulickými výsuvy. Jeřáb je doplněn o zadní podpěry a přídav-
nou hydrauliku pro připojení rotátoru a drapáku. Samozřej-
mostí je dálkové ovládání. Opět pro našeho stálého zákazníka.

q   Úsporná řešení. Umíme řešit i nízkorozpočtové zakázky. Se-
ženeme starší, a přitom kvalitní podvozek, stejně tak hydraulic-
kou ruku, vše kompletně repasujeme a dodáme například nosič 
kontejneru a kontejner. Postavíme zákazníkovi vozidlo dle přes-
ného požadavku. 

t   Pro Stavebniny Janik a.s., Ostrava, 
jsme letos dodali dvě totožné realizace. 
S první rukou HMF 1330 K3 RC byli vel-
mi spokojení, proto si objednali i dru-
hou a k tomu ještě kompletní nové vo-
zidlo s valníkovou nástavbou.
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q   Zleva doprava: Lukáš Bojko, Radek Neumann a Mirek Szarzec před bojovým vozi-
dlem bystřické jednotky. 

Mezi námi jsou aktivní hasiči,
zasahují i párkrát za týden
U záchrany člověka z hloubky, o níž psala snad všechna česká média, za-
sahoval náš kolega Miroslav Szarzec ze SMOLO Hydraulics, který je spolu 
s několika dalšími zaměstnanci skupiny členem Sboru dobrovolných hasi-
čů v Bystřici. Během studené listopadové noci vytahovali ze staré studny 
topícího se muže. 

Mentálně postižený občan Bystřice 
měl štěstí, že si křiku jeho matky všiml 
pětatřicetiletý Aleš Trombik, který se 
vracel z odpolední směny. „Bez zavá-
hání přiběhl, sklonil se do studny. Jed-
nou rukou držel muže za límec, aby 
měl hlavu nad hladinou vody, a dru-
hou se mu podařilo vytočit 112, což je 
skutečně obdivuhodný výkon,“ hod-
notí Szarzec, který má u SDH zařaze-
ní technik strojní služby, řidič, ale také 
zdravotník. 

Bystřičtí „dobráci“ obdrželi příkaz 
k výjezdu do lokality Hradecké zad-
ky ve 22.45. „Na místě jsme byli jako 
první záchranná složka. Kamenná 
studna byla hluboká, naštěstí v ní by-
lo dost vody, takže hladina byla jen 
půldruhého metru pod úrovní země. 
Topícího jsme vytáhli a pak se spolu 
s  profesionálními hasiči z Třince po-
starali až do příjezdu záchranky o za-
jištění jeho životních funkci a o tepel-
ný komfort. Pán byl velmi podchlaze-
ný, nalokal se hodně vody a ve vážném 
stavu byl převezen do nemocnice,“ 
říká velitel SDH Bystřice Radek Neu-
mann, který velí sboru čtvrtým rokem 
a 12 let je profesionálním hasičem 
v Třineckých železárnách.

Starosta obce Roman Wróbel po-
znamenal, že si velmi váží hrdinského 
činu Aleše Trombika a navrhne ho na 

ocenění Zasloužilý občan. „Nejenže ris-
koval své zdraví, aby sousedovi zachrá-
nil život, ale když viděl, že postižený už 
je v rukou záchranářů, skromně odešel, 
jako by se nic nestalo,” zdůvodnil sta-
rosta Roman Wróbel své rozhodnutí.

U „dobráků“ hned celé rodiny
Pracovníci skupiny SMOLO jsou po-
měrně hojně zastoupení v jednotkách 
dobrovolných hasičů po celém regio-
nu. U SDH Bystřice jsou to kromě 
zmíněného Mirka Szarzece také Lu-
káš Bojko, logistika, Michal Brudný, 
předák cestářů SMOLO Třinec, je sta-
rostou zdejšího sboru, hasičskou uni-
formu obléká i Beáta Bojková, zaměst-
nankyně SMOLO Hydraulics. „Dlužno 
dodat, že členy sboru jsou nejen naše 
drahé polovičky, ale do dětského od-
dílu docházejí i naši potomci,“ pochva-
luje si Szarzec. 

Právě Mirek Szarzec se v Bystřici 
věnuje mimo jiné i výcviku mladých 
požárníků. „Dětský oddíl jsme založili 
před dvěma lety. Byl o něj poměrně 
slušný zájem. Začali jsme se zúčast-
ňovat i regionálních soutěží v hasič-
ském sportu, vybojovali první poháry. 
Ovšem letošní rok je v tomto směru 
zcela ztracený. Doufám, že až pande-
mie pomine, činnost oddílu se podaří 
obnovit,“ říká Szarzec, který je dobro-

Jednotka SDH Bystřice
trvá již 122 let. Vznikla v roce 
1898 pod německým velením 
jako Freiwillige Feuerwehr 
a v roce 1917 byla přejmenována 
na Ochotnicza Straż Pożarna 
w Bystrzycy.
Aktuálně má 42 členů, ve výjez-
dové jednotce je 14 mužů 
s plnou výbavou. K dispozici mají 
dva vozy: zásahový TATRA 815-7 
CAS 30 S3R 4x4 a osmimístný 
Mercedes Benz Sprinter.

volným hasičem sedm let. Do sboru 
jej přivedl jeho švagr, profesionální 
hasič v Třinci.

Bystřická jednotka je zařazená do 
kategorie JPOIII. Během listopadu za-
sahovala mimo jiné u hašení požáru 
panelového domu v Lyžbicích nebo ro-
dinného domku v Třinci-Starém Městě 
nebo hořících rekreačních chat na Jab-
lunkovsku. V září to byl zase náročný 
zásah u  hořících acetylenových lahví 
na obchvatu. Bystřičtí také likvidovali 
následky zahoření části vlakové sou-
pravy na třineckém nádraží. Letošní 
suché léto přineslo četné zásahy u po-
žárů porostů v mnohdy odlehlých te-
rénech na svazích Beskyd.

Přibývá planých výjezdů
„Ročně máme 70 až 80 výjezdů, ze 
čtvrtiny až třetiny jde o požáry, z po-
loviny se jedná o technickou pomoc 
při odstraňování spadlých stromů, 
při povodních a jiných mimořádných 
událostech. Letos jsme mimo jiné pá-
trali v terénu společně s policisty po 
pohřešované osobě nebo jsme vypo-
máhali v domově s pečovatelskou 
službou při asistenci s nemohoucími. 
Právě jsme naskladnili chemické pro-
středky a speciální vybavení a bude-
me obci nápomocni také při dezin-
fekci obecních budov a prostranství,“ 
doplnil velitel Radek Neumann. Míst-
ní lidé oceňují nejen jejich připrave-
nost a ochotu pomáhat, ale i perfekt-
ní znalost místopisu v rozptýlené 
slezské zástavbě.

Všichni oslovení kolegové se shodu-
jí, že hasičské hnutí je pro ně srdeční zá-
ležitostí a že jsou rádi, že i zaměstnava-
tel má pro tuto službu pochopení. „Sa-
mozřejmě aktivní členství, především 
ve výjezdové jednotce, není možné 
bez absolutního pochopení a souhlasu 
manželky a rodiny. Některé zásahy tr-
vají i desítky hodin a jednou se stalo, že 
jsme měli dokonce tři výjezdy během 
jednoho dne,“ doplňuje Szarzec.
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„Tento příběh nás samozřejmě zasá-
hl, na žádost města jsme je rádi na tři 
dny ubytovali, než jim sociální odbor 
magistrátu mohl poskytnout náhrad-
ní bydlení. Otec se synem přišli vlivem 
ohně, kouře nebo vody o všechno, 
a tak jsme za zaměstnance alespoň dí-
těti koupili velkou sadu hraček,“ uved-
la manažerka hotelu Iva Pindorová. 

Desetiletému Adamovi, který se do 
hotelu na krátkou dobu nastěhoval po 
vyšetření v nemocnici, se zde líbilo, 
chutnala mu i strava. Před otcem je vel-
mi náročné období, kdy bude muset 
vyklidit vyhořelý byt, rekonstruovat 
své obydlí a současně se starat v dočas-
ném bydlení o Adama, který chodí do 
páté třídy a musí se učit na dálku. 

Podle primátorky města Věry Pal-
kovské poskytl úřad poškozeným veš-
kerou pomoc. Osamělý otec se synem 
získali dočasné bydlení v Domě na pů-
li cesty, město spolupracuje se školou, 

Nakrátko jsme ubytovali rodinu,
která přišla při požáru o bydlení
Nájemce bytu v panelovém domě v Třinci-Lyžbicích, ve kterém v pátek 13. listopadu hořelo, přišel o všechno. I oble-
čení si s desetiletým synem museli půjčit od známých. Magistrát jim okamžitě zajistil ubytování a stravu v hotelu 
Steelhouse.

p   Manažerka Iva Pindorová předala Adamovi, který chodí do páté třídy, velkou krabici 
hraček.

„Školy v Gambii se začínají obdobně jako české otevírat 
a my rozjíždíme velký monitoring stavu darovaných kol 
v jednotlivých partnerských školách. Naše rozvojová spo-
lupráce s Gambií se zastavila v první pandemické vlně, 
která uzavřela hranice a školy v Česku i v Gambii. Přesto 
jsme stihli díky finanční podpoře Jihomoravského kraje 
ještě v únoru vypravit do Afriky kontejner plný školních 
kol a náhradních dílů,“ uvedla Kateřina Krainová, koordi-
nátorka projektu. 

Letos začal sloužit i e-shop www.kolaprokola.cz, který 
v prodeji nabízí „neafrická“ kola, tedy bicykly, které se do 
písečného afrického terénu nehodí. Benefiční prodej kol, 
která opravují v sociální dílně muži s kombinovaným po-
stižením společně s trestanými osobami, tvoří hlavní pří-
jmy organizace. Díky další výrazné finanční podpoře Mo-
ravskoslezského kraje mohli letos lidé z obecně prospěš-
né společnosti „Kola pro Afriku“ nakoupit nové náhradní 
díly a zlepšit tak kvalitu prodávaných bicyklů.

„Tímto bychom velmi rádi veřejně poděkovali zaměst-
nancům skupiny SMOLO, kteří nám poskytli kontejnery 
a zajistili přepravu kol z Třince do Ostravy. Všem vám pře-

jeme veselé Vánoce, mnoho úspěchů v novém roce a těší-
me se na další spolupráci,“ doplnila ředitelka projektu 
„Kola pro Afriku“ Petra Mičková.

„Naše“ kola už čekají na přepravu na černý kontinent
Přesně 150 rozložených kol, která budou školáci z daleké Gambie skládat společně s mechaniky projektu „Kola pro 
Afriku“, už čeká v Ostravě na přepravu. Desítky z nich byly vybrány díky spolupráci s třineckou Charitou a skupi-
nou SMOLO. Některé bicykly věnovali naši zaměstnanci.

kam Adam chodí a sociální pracovnice 
pomohou rodině nejen s vyřizováním 

financí na rekonstrukci obydlí, ale i pé-
či o dítě.

p   Gambijské dítě si prohlíží repasované „horáky“, které do téměř 
7 tisíc kilometrů vzdálené západoafrické země vozí obecně pro-
spěšná společnost „Kola pro Afriku“ z Ostravy. Pro mnohé ško-
láky to je jediný dopravní prostředek na cestě za vzděláním.40

PO
M

ÁH
ÁM

E 
D

RU
H

ÝM



Nutnost zavřít 
nebo omezit služby jsme 
využili k sebezlepšování
Počátek letošního roku jsme odstar-
tovali zhruba o pětinu lépe, než tomu 
bylo minulý rok. Pak nás, jako větši-
nu, zasáhl koronavirus a s ním souvi-
sející striktní vládní opatření. Měsíční 
propady v obratech se následně po-
hybovaly mezi 60–100 %. 

Restaurace sice mohla provozovat 
okénkový prodej, ale forma podávání 
stravy v plastových boxech z ruky do 
ruky není vzhledem ke konceptu re-
staurace BOHEMIA přístupem, který 
se nám zamlouval. Přesto jsme se sna-
žili tento způsob prodeje doladit na 
možné maximum, aby klienti věděli, 
že jsme tu pro ně stále připraveni. Na-
příklad v listopadu jsme se setkali se 
skvělou odezvou na úspěšnou nabíd-
ku svatomartinských hus.

V období jara, kdy došlo k největší-
mu útlumu, jsme poměrně intenzivně 
pracovali na vnitropodnikových proce-
sech – snahou bylo otevřít a vykomu-
nikovat veškerá úskalí, která nás opa-
kovaně trápila. Následné přenastavení 
jsme pocítili téměř okamžitě, jak uvnitř 
týmu, tak ve zpětné vazbě od klientů.

Prázdniny vylepšily 
hospodaření po první vlně
Období prázdnin bylo pro nás pří-
jemně oživující, jelikož jsme v hotelu 
mohli přivítat mezinárodní dětské 
hokejové kempy trenéra Slobodana 
Ruska a  útočníka HC Oceláři Třinec 
Arona Chmie lewského. Tato zakázka 
nám pomohla částečně sanovat ztrá-
ty, které jsme utrpěli z důvodu jar-
ních opatření. 

Na podzim došlo opětovně k vý-
znamným poklesům v obratu. Proto 
nás velmi potěšilo, že jsme byli vybrá-
ni Fotbalovou asociací ČR pro zajiště-
ní ubytování a stravování účastníků 
říjnového výběrového kempu fotba-
listů U15. Na něj nominoval hlavní tre-
nér reprezentačního výběru Karel Ha-
vlíček ty nejnadanější mladé sportov-
ce. Také se k nám vrátili dlouhodobí, 
zejména zahraniční klienti přijíždějící 
do Třince za byznysem. 

Vánoční večírky letos poprvé 
vůbec nebudou
Vzhledem k přetrvávajícím přísným 
vládním restrikcím, bude pro nás na-
še nejsilnější předvánoční a vánoční 
období nulové. Pro srovnání: v minu-
lých letech, kdy svátečně a tematicky 
laděné akce začínaly pravidelně na 
konci října a končily vánočními svát-
ky, se nám dařilo realizovat pro naše 
klienty v průměru až šest akcí za ví-
kend. 

Zákazníci si cení kvalitu jídla 
a perfektní servis
Pokud jde o společenské akce, o které 
je v našich prostorách největší zájem, 
těmi zůstávají v době bez omezení 
business snídaně, půl- a celodenní 
setkávání drobných podnikatelů, ro-
dinné oslavy, vánoční večírky, smuteč-
ní pohoštění a firemní školení (školení 
bezpečnosti/úrazu, členské schůze/
porady). Nejčastěji podávanou ku-
chyní je tradiční domácí a zabijačková 
kuchyně.

Celkový firemní útlum jsme využili 
ke zlepšení vnitropodnikové kondice. 
Ujistili jsme se, že se nadále chceme 
a máme chuť věnovat velkým sportov-
ním a business skupinám, kterým 
umíme vytvořit velice kvalitní zázemí 
jak ubytováním, tak stravou šitou na 
míru. Klienti pravidelně vyzdvihují bo-
haté bufetové snídaně a aktivní pří-
stup personálu z řad recepčních, po-
kojských a restaurace.

Pro mne jako nováčka v týmu je 
obdivuhodné pozorovat, jak personál 
Steelhousu perfektně zvládá organi-
zaci akcí většího rozsahu a dokáže vy-
vážit kvalitu s okamžitým vytížením. 
Hotelové prostředí je pro mne napros-
to nové, ale díky pravidelné komunika-
ci a podpoře pana ředitele Jana Bobka, 
se mi daří na prostředí adaptovat a vě-
řím, že i nadále budu přispívat svými 
zkušenostmi z jiných oblastí. Již teď 
jsme připraveni opět oživit naši ocelo-
vou budovu.

Ing. Iva PINDOROVÁ
business & event manager

Steelhouse, a.s.

Jak vidí končící rok nová
manažerka Steelhouse

Ing. Iva Pindorová
Třinecká rodačka začínala u svého otce 
v recyklačním středisku v Ropici, tehdy ješ-
tě pod názvem Pinmark s.r.o., kde působila 
nepravidelně 10 let. Zároveň přitom stu-
dovala obor Komerční inženýrství v oblasti 
nerostných surovin na Vysoké škole báň-
ské – Technické univerzitě Ostrava. 

Po absolutoriu strávila dva roky na se-
veru Londýna, nedaleko Camden Town, 
kde se ve společnosti Lola ś Cupcakes vě-
novala ruční výrobě anglických minidortí-
ků cupcakes.

Z Londýna vedla její cesta do Prahy, za 
jednou z prvních tamních pracovních na-
bídek, a sice od společnosti TeeTime SE, 
která znovu zakládala kancelář a moder-
nizovala svůj projekt rezervačního golfo-
vého systému.

V rámci holdingu RALMS a.s. pak pů-
sobila zejména ve společnostech CZ GOLF 
INVESTMENT a.s. a CZ GOLF a.s., kde si 
mohla vyzkoušet opravdu různorodé pra-
covní pozice od osobní a výkoné asistent-
ky přes office manažera až po majetkové-
ho manažera golfových hřišť či správce 
nadační činnosti. V posledním pražském 
roce si v rámci projektu Tibet Open House 
dokonce vyzkoušela, jaké to je pracovat 
pro tibetského mnicha. 

Po devíti letech ji rodinná situace při-
vedla zpět do rodného města, kde si musí, 
jak říká s úsměvem, zvykat na odlišný ži-
votní rytmus a jiný způsob komunikace..

41
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Zabijačka podle SMOLO
aneb Vánoce jsou Vánoce
a pečeně je jejich sestra

p   Pracného míchání krup s krví, pomletým a vyškvařeným bo-
kovým sádlem a dalšími ingrediencemi a následné výroby 
prejtu se ujal technik Boleslav Niedoba.p   Celou zabijačku řídil náš řidič Marian Heczko.

České Vánoce jsou tradičně spoje-
ny s  hojností jídla. Národopisec Če-
něk Zíbrt zapsal v 19. století lidové 
rčení „Vánoce jsou Vánoce a pečeně 
je jejich sestra“. Každým rokem kou-
pí dobrovolní hasiči z Kojkovic, v je-
jichž řadách jsou hojně zastoupeni 
i zaměstnanci SMOLO Třinec, vykrme-
ného pašíka a  připraví pro všechny 
zabijačku. Stalo se tak i letos, i když 
s ohledem na vládní omezení byla je-
jich akce komorní.

Po porážce, spaření a očištění ču-
níka je nejdřív třeba „rozbourat“ ma-
so. Kýty, bůčky, krk, žebra se naloží na 
pozdější uzení. Očištěná hlava, kous-
ky masa a vnitřností se vaří venku 
v  obrovském kotli. Maso se přidává 
do jitrnic, prejtu, tlačenek. Mezitím se 
dělají paštiky, pomazánky, v bránici 
zabalené sekané, kterým se ve Slez-
sku říká necovky. Hotová kroupová 
jelítka a tlačenky se vaří ve vývaru 
z masa. Masité polévce vonící po čes-
neku a majoránce, ve které plavou 
kroupy z popraskaných jelit, se na Os-
travsku říká prdelanka.

Pravým uměním zabijačkové al-
chymie je všechno v patřičné míře do-
chutit – česneku, soli, pepře a koření 
nesmí být ani hodně, ani málo.

Kdysi se zabijačky konaly výlučně 
v mrazivých zimních měsících, kdy li-
dé mohli velké množství sádla, masa, 
ale hlavně výrobků z vnitřností lépe 
uchovat. I proto v tomto období pro-
bíhalo nejvíce svatebních hostin. Tra-
diční období zabijaček trvalo maxi-
málně do posledního masopustního 
úterý, po němž následovala popeleč-
ní středa, která bývala začátkem po-
stního období.

Zabijačka se neobejde bez 
řezníka
Ani venkovská zabijačka se neobejde 
bez zkušeného člověka, který vede 
celý tým. I mezi našimi zaměstnanci 
jsou minimálně dva vyučení řezníci – 
uzenáři. Staré přísloví říká: Lepší v do-
mě řezník než doktor.

Přitom řeznictví nebylo zpočátku 
mezi privilegovanými řemesly zastou-

peno. Do popředí se tato profese do-
stala v českých zemích až v roce 1310, 
když Jan Lucemburský udělil praž-
ským řezníkům právo používat ve 
znaku českého lva. Byla to odměna za 
hrdinský čin, kdy zástupci cechu řez-
nického během obléhání Prahy prose-
kali svým sekerami městskou bránou 
svatého Františka a pomohli vstoupit 
králi a jeho manželce Elišce Přemys-
lovně do města.42
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p   Dispečer Lukáš Potůček věděl, že kotel s masem je třeba hlídat. Díky tomu si pak „pošmákl“ na výborném vepřovém.

p   Řezníci měli svou důležitou úlohu i v ar-
mádě, kde zajišťovali čerstvé maso pro 
polní kuchyni. Tuto fotografii s anota-
cí „koňští řezníci“ odeslal Josef Kubik 
(uprostřed) přes Feldpost (polní poštu) 
dne 22. 6. 1916 z Dornberku u obce No-
va Gorica ve Slovinsku svému kama-
rádovi do Vídně. Domů se nikdy nevrá-
til, o rok později zde padl.

Na Moravě a ve Slezsku měli mistři 
řeznického cechu ve znaku dvě zkříže-
né řeznické sekyry, což je vidět i na 
pečeti ostravského cechu. Například 
v Moravské Ostravě patřil řeznický 
cech k nejváženějším a nejzámožněj-

ším cechům. Městská rada doplnila 
v  roce 1580 zdejšímu řeznickému ce-
chu práva a výsady, které získali již 
dříve od olomoucké biskupské vrch-
nosti. Moravsko-ostravská rada sta-
novila počet masných krámů na šest-
náct, nechala je postavit za starou rad-
nicí (dnes sídlo Ostravského muzea) 
a prodala řeznickým mistrům. 

Je zajímavé, že každý týden mohla 
prodávat pouze polovina z nich, zbý-
vajících osm řezníků mělo hnát doby-
tek do Opavy a také tam prodávat ma-
so. Kolem roku 1839 se prodej masných 
výrobků přesunul na dnešní Masary-
kovo náměstí. 

Na italské frontě bojovalo za první 
světové války v řadách rakousko-uher-
ské armády velké množství Čechů, Ra-
kušané je raději nasazovali zde, pro-
tože na východní frontě se množily 
dezerce slovanských odvedenců do 
ruského zajetí.

Prosinec zřejmě 
není Jungmannův prasinec
Čeština má své vlastní, originální po-
jmenování měsíců, která povětšinou 
vznikla podle přírodních jevů. Zatím-
co většina evropských jazyků používá 
december, protože v římském kalen-
dáři byl prosinec desátým měsícem, 
my máme říjen. Největší pochybnosti 
ovšem panují podle původu názvu 
aktuálního prosince.

Některé zdroje totiž uvádějí, že za 
název prosinec vděčíme Josefu Jung-
mannovi, který uměle vytvořil už ná-
zev pro květen. Slovutný obroditel, 

který ve snaze posílit češtinu mimo ji-
né nahrazoval latinské a německé ná-
zvy českými novotvary, chtěl zohled-
nit fakt, že v prosinci se hojně poráže-
la prasata. Proto je v jeho slovníku 
uveden dvanáctý měsíc prosinec jako 
prasinec. 

Podle současných jazykovědců je 
však název mnohem starší a pravdě-
podobně pochází od slova „prosiněti“ 
(problesknout), protože na sklonku 
roku slunce už jen těžko prosvitne 
mezi mraky. Další možností původu 
názvu je odvození od slova „prosit“ – 
lidé se v tomto období více obracejí 
k Bohu se svými prosbami. V polštině, 
ukrajinštině a litevštině je poslední 
měsíc roku pojmenován po hroudách 
sněhu, které se v tomto nejchladněj-
ším období tvoří.

Původ názvů měsíců 
v jazyce českém:
Leden – vodní plochy pokrývá led. 
Únor – kry na řekách praskají a vno-
řují se do vody. Březen – kvetou bří-
zy. Duben – pučí pupence dubů v le-
sích. Květen – měsíc květů, tento ná-
zev vytvořil v roce 1805 Jungmann ve 
svém překladu, novotvar postupně 
nahradil dřívější máj. Červen a červe-
nec – zrají červené plody. Srpen – od 
srpu. Září – nemá nic společného se 
zářením, ale je odvozen od začátku ří-
je vysoké zvěře (původně zářuj, zářij). 
Říjen – probíhá jelení říje. Listopad – 
padá listí ze stromů. Prosinec – siné 
(šedé) dny, kdy z oblohy těžko prosví-
tá světlo. 43
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Opavsko:
Zitra zabijame bravka, hrotky už 
mame vypařene, masař přidě skoro 
rano. Buděm robič černe a bile huky, 
červeny a bily presvuřt, lebervuřt 
a  svičku. Prdelanku a gardavu hned 
rozněsem po přatelině.

Ostravsko:
Zytra zabijame bravka, bečki už mame 
vypařene, masař přyjdě brzo rano. 
Buděme robiť jelita a itrnice, tmavy 
a světly přezvuřt, jatrovy salam a seka-
nu obalenu branicu. Prdelanku a prejt 
hned rozněseme po familiji.

Těšínské Slezsko:
Jutro zabijómy prosie, troki uż mómy 
vyparzóne, masorz przidzie wczas 
rano. Bedymy robić czorne a bjołe je-
lita, prezwórzt, leberke a świyczke 
w  necówce. Pyrdelónke a kube hned 
rozniesymy po rodzinie.

Frýdecko-Místecko:
Zejtra zabijome prasia, troky už mu-
me vypařene, řeznik přindě byrzo ra-
no. Buděme robiť jelita, iternice, pre-
svuřt, jatruvku a sekanu. Prdalanku 
a jelitovu kašu hned po rodině roz-
něseme.

p   Zabijačkový guláš z ořezu a s kousky játry dovede vyvolat pocit blaženosti.

Zytra zabijame bravka, buděme robiť vyrobky
Také do zabijačkového obřadu se vepsalo mnoho slov v nářečích, které používáme na severní Moravě. Petra Bartíko-
vá z MfDnes spolu s jazykovědci v roce 2012 pátrala, jak se některé věty řeknout v různých koutech našeho regionu. 
Samozřejmě krátce. Bo neni čas, tu se robi. 

Slovníček:
bravek, brovek, krmnik, prosie 

– vykrmené prase
cycok – podsvinče
troki, hrotki, bečki – dlabané 

dřevěné necky, ve kterých se 
čistí zabité prase

šufanek, žufánek, forlefla, šeblefla 
– naběračka

pařok – velký kotel, ve kterém se 
vaří maso a zabijačkové 
výrobky

štangla – tyčka
presvuřt, prezvuřt, prezwórzt – tla-

čenka
prdalanka, prdelanka, pyrdelónka 

– zabijačková polévka
gardava, jelitova kaša, kuba – prejt
lebervuřt, leberka – játrovka
špajzka – spíž
masař, masor, masorz – řezník
podhrdek, krenflajš, welflajsz, 

podgarlina – uvařený lalok
sekana obalena branicu, necówka, 

świyczka – sekaná s panenkou 
uvnitř obalená v bránici

bile huky, itrnice, biołe jelita, 
żymłoki – jitrnice

uzak, wyndzok, kadlub – udírna
flajš mašina, flajszmaszynka 

– mlýnek na maso
44
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SMOLO a.s.
IČ 040 86 406
nám. Svobody 527, 739 61  Třinec - Lyžbice

SMOLO Recycling s.r.o.
IČ 046 06 884

SMOLO Hydraulics s.r.o.
IČ 057 66 303

SMOLO HB s.r.o.
IČ 258 34 061

SMOLO CZ, s.r.o.
IČ 253 55 996

Skupina SMOLO

Nakládání
s odpady

Údržba
komunikací 

Členové skupiny www.smolo.cz

Stavební
činnost 

Nástavby
na vozidla

poskytovatel komplexních služeb
v rámci celého Moravskoslezského kraje

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



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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