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Věnujeme energii
pro lepší prostředí
kolem nás



Vážení zaměstnanci, naši partneři a klienti,
přejeme Vám pevné zdraví,

klidné a šťastně prožité svátky Vánoc
i poslední dny starého roku 2019.

Ať nám adventní čas v kruhu našich rodin přinese
mimořádné chvíle pohody a spokojenosti.

Nechť je nadcházející rok 2020 plný nových úspěchů 
a bohatě naplní naše profesní i soukromé plány.

Rovněž Vašim nejbližším tlumočíme
přání plného zdraví,

ať Vás všechny pospolu provází
každý den a po celý rok

úsměv a spokojenost.

Za představenstvo skupiny
Smolo a Karta Group:

Tadeáš Cichy a Marek Kufa



Milí čtenáři, 
píše se závěr roku 2019 a skupina společností KARTA Group, a.s., 
dospěla po více než 20 letech svého působení k rozhodnutí 
sjednotit mediální komunikaci jednotlivých firem. 

Ustanovili jsme tiskové oddělení a pod názvem 
S-Magazín zakládáme tento čtvrtletník. 
Chceme, aby naše právě narozené periodikum 
pomohlo k vzájemné informovanosti 
v rámci naší skupiny, prezentovalo profesní 
dění v našich společnostech, 
informovalo o probíhajících projektech 
a perspektivních plánech. 

Firemní magazín má šanci stát se 
dobrou vizitkou skupiny a potvrzovat 
její rostoucí význam. 

Věříme, že pomůže upevnit vztah 
zaměstnanců k firmě a ke svým 
kolegům. Neméně důležité je, aby se 
stal účinným nástrojem komunikace 
s našimi váženými klienty a partnery. 

Ať nám S-Magazín zprostředkuje 
důležité události v našem regionu 
a také nabídne zvídavé pohledy do osobního 
života našich zaměstnanců, ať poznáme, co 
zajímavého dělají ve volném čase. 

V redakčním plánu Vám hodláme 
nabídnout rozhovory s významnými osobnostmi 
Těšínského Slezska, které ovlivňují hospodářský, 
společenský, kulturní a sportovní vývoj regionu v hraničním 
klínu Česka, jež se tu těsně stýká s hranicemi Slovenska a Polska 
a představuje tak svébytné území Evropské unie. 

Chceme také prozradit, které společenské a sociální aktivity budeme podporovat. V úvodním vydání to je informace 
o finanční sbírce pro vážně nemocnou Karolínku. 
Snad dramatický příběh této rodiny osloví i Vás a těžký zápas děvčátka o lepší život společně podpoříme.

Děkuji za přijetí nápadu vydávat vlastní časopis. Žurnálu do vínku vkládám přání, aby přispěl k naší firemní 
pospolitosti a komunikaci s našimi partnery a zákazníky, redakci přeji mnoho inspirace a zajímavých námětů pro tvorbu 
dalších vydání právě zrozeného S-Magazínu. Věřím, že díky naší dobré práci a společnému úsilí o rozvoj našich firem 
bude o čem psát. 

TADEÁŠ CICHY

ÚVODNÍK prvního vydání:
Vydáváme vlastní časopis!

S-Magazín, firemní čtvrtletník pro zaměstnance, partnery a klienty skupiny Smolo a Karta Group. 

Periodikum je bezplatné a je dostupné také v elektronické podobě na webu společnosti.

Vydává: Smolo a.s., náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec

Odpovědná redaktorka: Dorota Havlíková

Typografie, zlom a tisk: Ondřej Havlík



Naše rodina podporuje Denní stacio-
nář Paprsek soukromě více než šest let. 
Nechceme jen finančně přispívat, ale 
aktivně se do života zařízení zapojit. 

Společně s vedením vybíráme kon-
krétní cíle, vymýšlíme, v čem bychom 
mohli ulevit rodinám v tak složité si-
tuaci a přinést více světla a naděje do 
jejich života. 

Naposledy jsme například pomoh-
li zakoupit závěsné zařízení pro hyd-
roterapii, které usnadňuje vodoléč-
bu dětí a také ulevuje v těžké práci te-
rapeutkám, aby nemusely bezvládná 
tělíčka přenášet do masážní vany na 
rukou.

Paprsek navštěvuji pravidelně, syn 
sem dochází do dětské skupiny Pam-
peliška, kterou v  budově stacionáře 
otevřeli pro zdravé děti. Myslím, že 
je důležité vychovat dítě v  toleranci 
a úctě ke slabším, naučit ho, že je při-
rozené pomáhat a rozdělit se. Věřím, 
že díky tomu bude otevřenější a bude 
vyznávat opravdu důležité hodnoty.

Sama jsem překvapena, jak mě zde 
oslovily konkrétní osudy. Na jedné 
straně je to smutek. Na druhé obdiv 
k  nezlomné snaze rodičů zajistit své-
mu těžce postiženému dítěti lepší ži-
vot a v tomto úsilí se nevzdávat. I přes 

p  Karolínka je schopna sedět jen díky speciální sedačce.

Pojďme pomáhat společně!
mnohé prohry tyto maminky neza-
hořkly a dokážou najít úsměv i energii. 
To nás dovede nabít optimismem. 

Když se narodí těžce postižené dí-
tě, poznamená to celou rodinu. Rodi-
če, kteří své dítě nezapudí a starají se 
o něj, jsou opravdovými hrdiny. Žel, 
stává se, že otec tuto tíhu neunese 
a maminka zůstane na vše sama. Ně-
kdy dokonce musí opustit byt, proto 
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také finančně podporujeme azylový 
dům pro rodiče s dětmi.

Maminky bojují o vhodnější péči 
pro své děti, aby jim umožnily ales-
poň malinko lepší fungování a vnímá-
ní okolního světa. Aby se alespoň na-
učily vyslovit slovo máma, podat si 
něco ochablou ručkou.

Chtěli bychom naší rodinnou myš-
lenkou pomáhání tak trochu „nakazit“ 



Karolínka je mým třetím dítětem. Jsou 
jí tři roky, její nejstarší sestře je devate-
náct a žije již samostatně. Prostřední 
má šestnáct let a má svůj svět dospíva-
jící slečny. O Karolínku pečujeme spo-
lečně s manželem.

Pracovala jsem ve  studené kuchyni 
v třineckých  Gastroslužbách a nic nena-
svědčovalo tomu, co nás potká a převrá-
tí nám život úplně naruby. Těhotenství 
bylo bezproblémové, v termínu porodu 
mně však praskla placenta a dostavilo 
se masivní krvácení. Karolínka přišla na 
svět v nemocnici bez známek života; 
musela být oživována. 

Nedostatečné okysličení mozku po 
dlouhé minuty způsobilo řadu nemocí. 
Má dcera je fyzicky i mentálně těžce po-
stižená. Nemluví, nechodí. Jediné, čeho 
je schopna, je držet vzpřímeně hlavičku 
a usmát se. K tomu má epilepsii a musí 
užívat pravidelně léky. 

Karolínka vyžaduje nepřetržitou pé-
či, musíme ji krmit, přebalovat, nosit. Je 
upoutaná na speciální invalidní vozík, 
který ji udržuje v  sedící poloze. Reaguje 
pouze úsměvem nebo naopak pláčem. 
Miluje nošení na rukou, hezky reaguje na 
básničky, písničky, ráda tráví čas s dětmi.

Mým snem je samozřejmě zdravá ro-
dina, chtěla bych rozšířit dceři možnosti. 
Vím, že to nikdy nebude zcela zdravé dí-
tě, nebude moci žít samostatně. Přesto jí 
chceme co nejvíce pomoci. Aby nebyla 

pouze „hadrovou“ panenkou, aby do-
vedla nějaký předmět uchopit. 

V tom nám pomáhají různá cvičení, 
logopedie. Žel, ne všechno hradí pojiš-
ťovna. Dvakrát týdně dojíždíme do Os-
travy do neurorehabilitačního centra 
ARCADA, kde dcera cvičí terapeutický 
systém TheraTogs. 

Terapie je pro ni efektivní a nezbytná, 
aby dosáhla postupně alespoň částečné 
pohyblivosti končetin. Měsíčně nás tera-
pie stojí kolem osmi tisíc korun. Je to pro 
nás velmi mnoho, navíc jsem se musela 
vzdát práce. 

Za jakoukoliv podporu budeme velmi 
vděčni. Petra Tumlířová, maminka

Když můžeš někomu pomoci, 
učiň to s největší radostí.
letošní milé vánoční setkání všech zaměst-
nanců skupin Smolo a Karta Group bude vý-
jimečné nejen rekordní účastí nás všech, 
kteří se přihlásili a chtějí se potkat a popřát si 
k Vánocům. Poprvé se ponese i v duchu dob-
ročinnosti a my všichni budeme moci přispět 
do připravených pokladniček na dobrou věc. 

Pokud si budete brát na některém z baru 
alkoholický nápoj, vložte prosím do připra-
vené kasičky alespoň symbolickou pětikoru-
nu. Výtěžek předáme rodině těžce postižené 
holčičky, která velice obtížně shání peníze na 
její terapii.

Děkujeme.

Mne vždy bavilo dělat dobročinné 
práce pro staré lidi a pro postižené děti.

Nicholas Winton,
britský makléř, který před genocidou 

zachránil 669 židovských dětí

Jak to vše začalo?
Vlastně za tuto spolupráci vděčíme primá-
torce statutárního města Třince Věře Palkov-
ské. Jednou jsem za ní zašel s tím, že bychom 
chtěli podporovat děti se zdravotním handi-
capem. bez zaváhání doporučila a nasměro-
vala nás do Denního stacionáře Paprsek. 

Máme tu čest být společně s dalšími do-
nátory přáteli zařízení. Spolupracujeme, pra-
videlně k nim docházíme a účastníme se je-
jich akcí. Ing. Tadeáš Cichy
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Přeju si, aby dcerka začala
používat alespoň ruce

p  Díky podpoře rodiny pořídil stacionář zařízení pro snadnější vodoléčbu dětí. Terapeutka 
předvádí řediteli stacionáře Kamilu Raszkovi a Nele Hrňa Ciché závěsnou sedačku.

i naše spolupracovníky, kolegy v  práci. 
Nadcházející advent, který je časem 
hodnocení života a priorit, je dobrým 
obdobím pro reflexi, že zdravá rodina 
je největším štěstím a hodnotou, kte-
rá nás potkává.

Proto jsme se s  kolegy rozhodli 
koncipovat naše tradiční vánoční se-
tkání i v  duchu pomoci jiným lidem. 
Prosím, připojte se k nám a podpořte 
finanční částkou podle vašeho pře-
svědčení a možností rodinu Karolínky. 

Karolínka je nádherná tříletá hol-
čička, které žel sudičky vložily do vín-
ku všechny možné těžké nemoci. bez 
speciální židličky dokonce nedokáže 
sama sedět, přesto každé gesto po-
zornosti dovede odměnit úsměvem. 
Obdivujeme její rodinu, která drží při 
sobě, nevzdává se a bojuje. Chceme ji 
podpořit nákupem rehabilitační po-
můcky nebo služeb, které jim všem 
dohromady ulehčí život.

Krásné a požehnané Vánoce nejen 
všem našim kolegům ve skupině, ale 
i rodinám a personálu zařízení Paprsek. 

Nela Hrňa Cicha



Musím říci, že my, Slezané, jsme opravdu specifičtí. Zatímco v Čechách a na 
Moravě charitní zařízení těžce bojují o každou korunu od sponzorů, my ne-
máme nouzi o dobré lidi. Našimi „anděly“ jsou místní firmy, stejně jako sou-
kromé osoby.

Myslím, že je to nějak tak zakotvené v naší slezské nátuře. Zde byl život 
vždy těžký, vydřené živobytí v horách nebo v těžkém průmyslu, bída dělnic-
kých kolonií i chudoba horských chalup v  lidech po pokolení zakořenily 
úctu k  životu i potřebu pomáhat. Proto zde bylo ještě před válkou nespo-
čet organizací, které pomoc a vzdělání měly v  hlavní náplní nebo se jim vě-
novaly jako vedlejší činnosti. 

Také souhlasím s Nelou Hrňa Cichou, že Slezané více drží při sobě. A pla-
tí to i v podpoře sociálních služeb, jak morální tak finanční. Jsem velmi rád, 
že dlouhodobě spolupracujeme s jejich rodinou, ještě více mne těší, že se 
nyní rozhodli rozšířit naši rodinu „andělů“ o své spolupracovníky.

Posláním stacionáře je poskytnout dětem s různým zdravotním posti-
žením možnost se rozvíjet a udržovat dovednosti potřebné pro jejich další 
život. 

Poskytujeme chvíle oddechu jejich rodinám, díky naší službě mohou 
rodiče pracovat. Máme kapacitu 25 míst a pečujeme o klienty s tělesným, 
mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením, s autismem a dal-
šími poruchami. Některé děti k nám docházejí na podpůrnou ambulant-
ní léčbu.

Mgr. Kamil Raszka, 
ředitel Denního stacionáře PAPRSEK

Diakonie slouží
nejzranitelnějším
již 111 let
Otřesen osudem šestnáctiletého si-
rotka Pavla bolka z Komorní lhotky, 
který přežíval sám a těžce nemocen, 
rozhodl se evangelický pastor Karel 
Kulisz v roce 1908 otevřít v Komorní 
lhotce středisko pro děti bez domo-
va. První útulek začal fungovat v pro-
najatém dřevěném domku před Vá-
nocemi, 21. prosince 1908, a sloužil své-
mu účelu až do vybudování nového 
zařízení v roce 1917. Velkou roli zde se-
hrávala polská organizace Stowarzys-
zenie Niewiast Ewangelickich, která 
byla za války zakázána a v době sociali-
smu nesměla vykonávat sociální práci.

Postupně se tato organizace po-
dílela v podhorské vesnici na výstav-
bě Domu milosrdenství betezda, be-
tanie a Sarepta, které sloužily nemoc-
ným a bezprizorním.

 V Třinci vznikl Domov pro sirotky 
v roce 1913 a poskytoval pomoc zhru-
ba 30 dětem, což neuspokojovalo po-
třeby města. Proto byly v roce 1934 do-
stavěny nové pokoje pro dívky. 

p  Terapeutická místnost stacionáře Paprsek s rozličnými 
pomůckami pro cvičení motoriky

Vítejte mezi našimi „anděly“
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Diakonie slouží
nejzranitelnějším
již 111 let
Otřesen osudem šestnáctiletého si-
rotka Pavla bolka z Komorní lhotky, 
který přežíval sám a těžce nemocen, 
rozhodl se evangelický pastor Karel 
Kulisz v roce 1908 otevřít v Komorní 
lhotce středisko pro děti bez domo-
va. První útulek začal fungovat v pro-
najatém dřevěném domku před Vá-
nocemi, 21. prosince 1908, a sloužil své-
mu účelu až do vybudování nového 
zařízení v roce 1917. Velkou roli zde se-
hrávala polská organizace Stowarzys-
zenie Niewiast Ewangelickich, která 
byla za války zakázána a v době sociali-
smu nesměla vykonávat sociální práci.

Postupně se tato organizace po-
dílela v podhorské vesnici na výstav-
bě Domu milosrdenství betezda, be-
tanie a Sarepta, které sloužily nemoc-
ným a bezprizorním.

 V Třinci vznikl Domov pro sirotky 
v roce 1913 a poskytoval pomoc zhru-
ba 30 dětem, což neuspokojovalo po-
třeby města. Proto byly v roce 1934 do-
stavěny nové pokoje pro dívky. 
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Loni obě naše skupiny udělovaly poprvé ve své historii výroční ceny pro nej-
lepší zaměstnance. 

Než si na předvánočním setkání pracovníků ve vendryňském hotelu Vitality přijdou 
na pódium pro symbolickou sošku letošní laureáti, připomeňme si loňská ocenění.

Nejlepšími zaměstnanci roku 2018 se staly výhradně ženy: Ing. Soňa Mazúro-
vá z beskydské stavební, Slávka Šamšulová ze Steelhouse a Markéta Rohlová 
ze SMOlO Services.

U všech žen se v hodnocení objevovala slova jako svědomitost, pracovitost, 
zodpovědnost, kvalita práce, logické uvažování a další.

Inovátorem roku se stal Roman Šotkovský ze Smolo Třinec, který vynikal dob-
rými nápady při plánování přeprav, sám si vyrobil zlepšovák na sypání odprašků 
a tím zvýšil vytížení souprav.

Titulem Tahouna týmu se pyšní Jiří Bodnár ze Smolo Services, zkušený pra-
covník, který díky své odbornosti a zkušenostem pomáhá při problémech s  tech-
nikou, vidí nedostatky a se zájmem je ihned odstraňuje.

Veselou kopou roku se stal Tomáš Trombik ze Smolo Recycling, který doká-
že  svými chytrými a vtipnými poznámkami lidi kolem sebe vždy pozitivně na-
ladit. Ocenění Kamera roku převzalo trio ze Smolo Třinec: Martin Lošonský, 
Roman Byrtus a Tomáš Macura.

Dobrovolný dárce krve Bruno Godovský ze Smolo Services, držitel zlaté pla-
kety Jana Janského, byl odměněn v kategorii Počin roku. Navíc patří k  našim nej-
lepším pracovníkům pro dlouhodobé příkladné plnění pracovních povinností, 
problémy řeší samostatně a je velmi aktivní v podávání zlepšovacích návrhů.

Brzy se dozvíme, kdo letos patřil k nejlepším



Zaměstnanci všech firem v naší skupině mohou využít sportovního a relaxač-
ního benefitu ve formě karty MultiSport. Za 200 korun měsíčně (kdy zaměst-
navatel doplácí 400 korun) mají k dispozici denně hojnost sportovních a rela-
xačních nabídek v celé republice, a dokonce i na Slovensku.

„Naším cílem je spokojený zaměstnanec, který může dle svého uvážení trávit ak-
tivně volný čas, dokonce společně s rodinou. Ke každé zaměstnanecké kartě lze 
dokoupit partnerskou a tři dětské karty, ovšem ty již komerční formou. Protože 
zdraví a spokojenost našich lidí je pro nás prioritou, vedení skupiny se rozhodlo 
nabídnout všem formou benefitu možnost každodenního sportování, saunování 
a dalších aktivit,“ uvedla Ing. lucie Niemiecová, personalistka skupiny, s tím, že 
s kartou lze každý den navštívit zdarma jedno z více než 2 200 zařízení a využít 
celkem 260 typů aktivit. Společnost MultiSport deklaruje další rozšiřování služeb.

Například v Ostravě lze využít služeb aktuálně až 75 zařízení, v Třinci má po-
skytovatel služeb smlouvu s deseti poskytovateli. Dále lze v okolí využít i bazén 
v sousední bystřici nebo tenisové a badmintonové kurty ve Vendryni. V Českém 
Těšíně jsou to dvě zařízení. 

Zařízení v Třinci a okolí, kde lze s kartou bezplatně čerpat služby:
Relax Centrum Třinec:  fitness, skupinové lekce: pilates, kruhový trénink, 
zpět do formy, TRX
Stars: krytý bazén (60 min.), sauna (90 min.), tenis – letní sezona (60 min.), 
koupaliště
Queen Club Třinec: vstup do fitness, bowling
Kreativní studio Acro-Dancers: skupinové lekce: jóga v síti, jóga v síti – děti, 
balet děti, core training, pole dance (i pro děti), aerial Hoop, latino dance, 
jogalates, TRX, TRX jogalates
GB Draculino Třinec: skupinové lekce brazilského jiu-jitsu, MMA, kondičního 
boxu; tělocvik, kruhy, pohyb (kung-fu), open mat, sparingy (bJJ, MMA, bOX), 
spartan, gymball
FitFactory Třinec: cross trénink, kondiční trénink, síla kettlebell, pohyb a síla, 
start
GAJA Fitness Club Třinec: posilovna
Gajánek: jednorázový vstup do herny pro děti do 12 let
Squash Centrum Třinec: squash, badminton, stolní tenis, open gym, skupino-
vé lekce: jóga, indoor cycling, buď fit, pilates, zumba, HIIT tabata, power box, 
lAT-AM tance, jumping
Balans studio: skupinové lekce: power jóga, jóga pro muže, jóga pro začáteč-
níky, ashtanga, dopolední jóga, vinyasa, jóga pro zdravá záda, lyengar jóga, 
Feldenkrais, pilates
eMfit fitness pro ženy: kardio zóna, skupinové lekce: kruhový trénink, aero-
bic basic, tabata, power jóga, hormonální jóga, rádžajóga, problémové par-
tie, orientální tanec, kubánská salsa, dance fit, pilates, bodyform
Bazén Bystřice: plavání 120 min., aqua aerobic
Sportovní areál Vendryně: tenis – venkovní kurty (60 min.), badminton 
(60 min.)
Aktivity4Fun: badminton, squash nebo bowling
Fitness Jurys: posilovna

S kartou lze vstoupit do MultiKlubu, který nabízí slevy na sportovní vybave-
ní, hry, kosmetiku a podobně.

O zdraví zaměstnanců je také postaráno v rámci nového programu preven-
tivních prohlídek.

Zaměstnanecké benefity:
Karta MultiSport pro každého
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Ing. Jiří Dohnal, MBA, ředitel Beskydské stavební
1. Jak hodnotíte letošní rok ve skupině? V čem byl úspěšný a s jakými problémy jste se potýkali?
Tento rok se vepsal do série úspěšných let. Realizovali jsme zakázky v objemu 400 milionů ko-

run, investovali jsme do obnovy vozového parku a také do výpočetní techniky, jak v oblasti 
hardwaru, tak softwaru. Pokud jde o potíže, tak bychom potřebovali doplnit technické kádry.

2. S jakými profesními plány vstupujete do příštího roku?
Chceme významně zvýšit obrat společnosti tak, abychom překonali hranici půl miliardy korun. 

Již nyní nasmlouvané zakázky napovídají, že se nám to podaří.

Ing. Marek Kufa, předseda představenstva
1. Jak hodnotíte letošní rok ve skupině? V čem byl úspěšný a s jakými problémy jste se potýkali?
Na konečné závěry letošního „snažení“ musíme počkat po ukončení celého roku, již teď jej ale 

můžeme hodnotit pozitivně. Ve skupinách jsme se soustředili hlavně na konsolidaci předmě-
tu podnikání. Ukončili jsme prodej některých společností a soustředili se na hlavní zaměření 
skupiny Smolo.

Pokud jde o beskydskou stavební, pak mám velkou radost z nasazení jejího týmu i zajímavých 
zakázek, které se nám podařilo pro další období získat. Jako všechny firmy ve stavebnictví se 
momentálně potýkáme s  nedostatkem odborných pracovníků. V  příštím roce bude mým 
úkolem hlavně práce s lidským potenciálem ve firmě a lepší spolupráce s dodavateli. 

2. S jakými profesními plány vstupujete do příštího roku?
beskydská stavební se snaží prorazit na agresivním stavebním trhu. Pro příští rok se nám podařilo získat velmi zajímavé 

zakázky v soukromém i veřejném sektoru, které již začínají být vidět. Určitě se připravujeme na těžší období, které 
může dle odborníků v evropské i tuzemské ekonomice nastat. Věřím, že pokud přijde nějaká krize, pak právě pružné 
firmy, které v minulosti prokázaly své kvality, jakou beskydská stavební bezesporu je, dovedou překonat i takové ob-
dobí díky nasazení nás všech. Koneckonců jsme dovedli se ctí překonat již nejedno těžké období ve stavebnictví.

Petr Doležel, jednatel Smolo HB, s. r. o.
1. Jak hodnotíte letošní rok ve skupině? V čem byl úspěšný a s jakými problémy jste se potýkali?
letošní rok hodnotím kladně. Je to z pohledu provedených investic, které směřují do rozvoje na-

ší společnosti. I přes veškerá úskalí, která v průběhu roku nastala, se nám skládku daří provo-
zovat tak, abychom dostáli závazkům vůči našim obchodním partnerům. I v letošním roce 
překročí návoz odpadu do skládky 50 tisíc tun.

Dále se snažíme uvést v život rozvojové plány mimo současný areál skládky v Horním benešově. 
Není žádným tajemstvím, že jako společnost usilujeme o vybudování technologie 21. století, 
jež by mohla být umístěna právě vedle  současného areálu skládky. Záměr je to vskutku vel-
kolepý a já jsem nadšený z toho, že akcionáři naší společnosti takovému záměru věří a činí 
kroky k jeho uskutečnění. Spatřuji v tom z jejich strany prozíravost, neboť v dnešní době, kdy se dají očekávat zásadní 
změny v celém odvětví odpadového hospodářství, je potřeba si vybrat, jakým směrem se budeme ubírat a my jsme si 
již vybrali. budou to nové a neotřelé technologie, které jako jediné mohou zajistit naši přední pozici na trhu i u našich 
zákazníků.

2. S jakými profesními plány vstupujete do příštího roku?
Mým cílem je činit všechny nezbytné kroky k tomu, abychom měli připravené alternativy pro budoucnost. Neustále pro-

věřuji nové technologie pro zpracování různých druhů odpadů. V současné době se připravujeme na částečnou rekul-
tivaci již zaplněných těles skládky. Chceme použít nové postupy a nové materiály. Dalším krokem je budoucí příprava 
ploch stávajícího odkaliště, které sousedí s areálem skládky.



V dubnu odešla do důchodu vedoucí 
technického úseku beskydské staveb-
ní Ing. Soňa Mazúrová. S firmou byla 
spjata téměř od samého začátku, bez-
mála čtvrtstoletí. Oddělení, které ved-
la, personálně téměř nedoznalo změn, 
zejména v posledních 15 letech. Je 
v tomto směru nejstabilnějším úse-
kem firmy.

Zkušenost, dobrá příprava,
serióznost, kolektivní práce,
tak vidí svou firmu dlouholetá členka 
vedení společnosti

Ing. Soňa Mazúrová
– absolventka oboru dopravní stavitelství 
na Stavební fakultě Žilinské university. Zís-
kala výroční cenu pro nejlepšího zaměst-
nance skupiny za rok 2018.

Má tři dospělé děti, žádné nepracuje 
v oboru stavitelství. bydlí v Českém Těšíně, 
kde se s manželem dlouhodobě aktivně vě-
novali badmintonu. Kromě vlastní aktivní zá-
vodní kariéry pak zejména po dlouhou dobu i 
vedení oddílu s prioritou výchovy mládeže.

Jak sama říká, ještě se nestačila stát dů-
chodkyní na plný úvazek a užívat si senior-
ských radostí života. No a než začne jako dů-
chodkyně v  pravém slova smyslu dohánět 
resty v oblasti „kino, koncerty a kavárny “, za-
baví se ještě na chvíli částečnou rekonstrukcí 
bytu a látáním letitých restů na „chaloupce“. 
Vnučky a vnouček jsou zatím s těmito jejími 
aktivitami smířeni, ovšem do budoucna se 
na její roli „babička na full time“ všichni těší. 

Jak jste se jako dívka rozhodla pro 
stavebnictví?
Otec pracoval v Inženýrských a průmys-
lových stavbách, maminka v Okresním 
stavebním podniku, tedy oba v oboru. 
Stavebnictví se mi jevilo jako smyslu-
plná činnost a rodiče mi to nijak neroz-
mlouvali.

Po absolutoriu jsem zakotvila u Do-
pravních staveb v Ostravě. Po naroze-
ní dcery jsem se rozhlížela po něčem 
blíž bydliště a naskytla se příležitost 
v  třineckém závodě společnosti Po-
zemní stavby Ostrava. Po cca 10 letech 
a po návratu z třetí mateřské jsem by-
la oslovena ředitelem beskydské sta-
vební pro pozici vedoucí technického 
úseku, ve které jsem setrvala až do 
výše zmíněného dubna 2019. 

Jaká je odpovědnost této profese?
Konkrétně práce na technickém úse-
ku naší společnosti spočívá v předvý-
robní přípravě, jejím hlavním cílem 
je získávání zakázkové náplně pro 
všechna výrobní střediska firmy. 
Podstatou jsou úspěšně podané ce-
nové nabídky, jejichž základ v kostce 
tvoří bezchybně vyskládaná formál-
ní legislativní část a co do ceny kon-
kurenčně zpracované položkové roz-
počty. 

V  případě úspěšnosti podaných 
nabídek pak následuje kompletace 
dokumentů daného projektu a její 
předání výrobním technikům k reali-
zaci. Kromě dokumentů technických 
a cenových se jedná hlavně o dokla-
dy smluvní, v průběhu realizace pak 
jsou v  rámci obchodní činnosti spa-
dající pod technický úsek zajišťová-
ny i smlouvy o dílo se subdodavateli. 
Činnosti prováděné na technickém 
úseku se průběžně za celá ta léta na-
kumulovaly do velmi širokého, ale 

současně komplexního a vcelku dost 
zajímavého obsahu.

Je to pro ženu těžký obor?
Nejde jen o to, zda jste žena, ale jedná 
se o tu část činnosti ve stavební firmě, 
která je pod velkým tlakem, stále me-
zi kladivem a kovadlinou, někdy i do-
sti nevděčná. Velká odpovědnost je 
na toto oddělení kladena zejména při 
oceňování budoucího díla, kdy se pří-
prava odehrává často ve velké časové 
tísni. Když se usiluje o zakázku, jde 
mnohdy stranou vlastní život. Na-
vzdory tomu mě to celé bavilo. Jinak 
bych to dělat nemohla, rozhodně ne 
tak dlouho. K  tomu samozřejmě při-
spělo i to, že se na mém úseku podaři-
lo vytvořit velmi stabilizovaný tým, 
čehož si cením. Se svými nejbližšími 
spolupracovníky jsme se dovedli v zá-
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p  Sanace zdravotního střediska v Havířo-
vě a rekonstrukce objektu ZŠ v Těškovicích.
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sadních názorech respektovat, disku-
tovat o nich a případně i přijmout 
odlišný názor, navzájem se podržet. 
Nevybavuji si, že by na úseku došlo 
k  nějakým zásadním neřešitelným 
neshodám, a to i přes dlouhé společ-
ně strávené hodiny na tvorbě a kom-
pletaci nabídek či smluv. 

Další spolupráce pak probíhala 
s  kolegy ve vedení firmy a rovněž 
s kolegy z výrobního úseku na již re-
alizovaných zakázkách. Domnívám 
se, že při různých jednáních šlo vždy 
každému z nás o dobro firmy. A i pro-
to jsme byli schopni se přátelsky 
scházet i mimo kancelář na společen-
ských či sportovních akcích.

Také vy jste zažila velmi těžké obdo-
bí pro celé odvětví spojené s krizí.
Stavebnictví je trochu jako na houpač-
ce, ve srovnání s jinými odvětvími mno-
hem více pociťuje výkyvy trhu. Dochází 
k situacím, že je stavební trh často pře-
sycen, je málo zakázek a zakázková ná-
plň se těžko shání. Zakázky se pak zís-
kávají za ne příliš dobrých podmínek.

Nebo naopak dojde k  boomu na 
stavebním trhu, získání realizovatel-

ných zakázek v  podstatě až takový 
problém není, ovšem následně nejsou 
na trhu volné stavební kapacity. A bez 
těchto se žádný, už ani středně velký 
podnik neobejde. 

Pak nastává otázka, co je to tedy 
ta „dobrá“ zakázka. Konkrétně jsem 
zažila období, kdy po ekonomickém 
vzestupu došlo v důsledku ekonomic-
ké krize cca v roce 2007, 2008 k velké-
mu omezení stavebních investic 
prakticky ve všech regionech a dotklo 
se to i velkých projektů. Stavebnictví 
se vrátilo k opětovnému růstu až ně-
kdy v  roce 2014, mnoho firem toto 
období z různých důvodů nepřežilo.

Jak jste to období zvládli v Beskyd-
ské stavební?
Musím říci, že jsme to přes těžké 
podmínky ustáli se ctí. Na výplaty za-
městnanců bylo vždy, což bylo zá-
sadní, a vyrovnali jsme se i s našimi 
subdodavateli. Solidní a korektně 
vnímaná subdodavatelská základna 
je v konečném důsledku pro úspěch 
stavební společnosti vždy neodmysli-
telná. Toto období jsme zvládli, mys-
lím i díky možnosti diskuze o zásad-

ních bodech v širším vedení, díky kte-
ré jsme ani pod tlakem situace nikdy 
nešli do tak riskantních počinů, které 
třeba jiné firmy v oboru potopily. Vždy 
jsme měli solidní průzkum a rozho-
dovali jsme se jako kolektiv manaže-
rů. Tedy velká rozhodovací odpověd-
nost nebyla naložena na bedra jedno-
ho člověka.

Jak vidíte firmu s  odstupem času 
a z jiné pozice?
beskydskou stavební charakterizují 
takové vlastnosti jako slušnost, seri-
óznost a poctivost, a to ve vztahu jak 
k zaměstnancům, k subdodavatelům, 
tak i ke klientům. Zaměstnanci s  fir-
mou cítí sounáležitost, identifikují se 
s ní. Dokonce v této době, kdy si hlav-
ně průmyslové a stavební firmy za-
městnance přetahují, se tento jev 
u  nás projevil jen minimálně. Proto 
máme malou zaměstnaneckou fluk-
tuaci a na trhu se nejen držíme, ale 
i  rozvíjíme a získáváme větší stabili-
tu. Získáváme stále zajímavější za-
kázky a naše realizace patří opravdu 
mezi ty, které získávají zaslouženě 
odborná ocenění.12
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p  Výstavba sportovního klubu Ostravice Sport, výstavba Centra zdravotních a sociálních služeb ve Frýdku-Místku, rekonstrukce objektu 
hasičské zbrojnice v Kopřivnici a rekonstrukce Národního domu v Bohumíně.
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p  Ringof ferova vila v Kopřivnici (původně postavená pro velkovýrobce kočárů Adolfa Schustalu). Citlivá rekonstrukce, která ji proměnila 
v reprezentativní městskou obřadní síň a současně zachovala původní vzhled budovy, nám přinesla titul Stavba roku. 

p  STEELKART Racing

Které realizace Beskydské se řadí 
mezi nejvýznamnější a které vám 
osobně nejvíce přirostly k srdci?
Je to tak, že vzpomínky na ty novější 
většinou zatlačí do pozadí ty starší. 
I  pojem významnosti staveb je někdy 
relativní, v  každé době může být jiný. 
Nicméně, pokud mám odpovědět kon-
krétně, mezi největší projekty svého 
času bych zařadila jistě tyto akce: 
Dostavba Hasičského záchranného 
sboru ve Frýdku-Místku, Moderniza-
ce a dostavba Zš v Hnojníku, Rekon-
strukce bloku F Nemocnice Třinec, Re-
konstrukce Kulturního domu Družba 
v Karviné, který právě slaví 90 let, Do-
stavba Zš v Palkovicích nebo Ozdravné 
centrum Ještěrka v  Ostravě-bartovi-
cích s bezbariérovým komplexem s ba-
zénovou a sportovní halou,  restaurací 
a rehabilitací. 

Rekonstrukcí a novostaveb škol 
všech stupňů či k nim příslušných tělo-
cvičen a sportovních hal byl bezpočet. 
Kromě toho jsme postavili spoustu 
výrobních hal, např. pro známou fir-
mu „Marlenka“ ve Frýdku-Místku ne-
bo výrobní areál nábytkářské firmy Je-
línek ve Valašském Meziříčí. Za celou 

dobu jsme realizovali rovněž spoustu 
rekonstrukcí či novostaveb bytů na 
území kraje, rekreačních středisek 
v  oblasti beskyd, jakož i sportovních 
areálů a klubů v okolních obcích. 

Zmínila bych taky stavby přímo na 
území města Třince: výstavbu DDM, 
rekonstrukci městské knihovny, pří-
stavbu hotelu Vitality ve Vendryni 
anebo dopravního hřiště STEElKART 
Racing. 

Významným investorem jsou pro 
naši společnost Třinecké železárny, 

hodně zakázek jsme realizovali v je-
jich areálu, z  těch charakteru občan-
ské výstavby zmíním rekonstrukci tzv. 
ředitelské vily.

Mezi hezké a velmi zdařilé stavby 
v posledních letech patřily rekonstruk-
ce Ringhofferovy vily v kopřivnickém 
parku Edvarda beneše, jakož i  rekon-
strukce Národního domu v bohumíně, 
secesní budovy ve městě, které jsme 
pod dozorem památkářů vrátili pů-
vodní lesk. Opět zde funguje restaura-
ce, taneční sál a hotel. 



Přehled největších letošních projektů
Těšínské Open Air Museum v National Geographic

pq  Open Air Museum v Českém Těšíně je efektivní i v noci a rychle se stalo turistickou atrakcí
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Na konci září došlo k slavnostnímu ukončení projektu Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín. Vznikla zde designerská 
odpočinková zóna, které si všiml i prestižní časopis National Geographic. Obnovu poslední části nábřeží v české části 
přes hraničního projektu realizovala beskydská stavební. K dispozici je zde nově naučná stezka, pěší stezka a jízdní pruh 
pro cyklisty. Prostor doplnil nový mobiliář a informační panely. 

„Revitalizované prostranství je výjimečné nejen citlivým přístupem k přírodě, ale i inteligentním městským osvětle-
ním, které bylo požadavkem města Český Těšín tak, aby okolní příroda a lidé zde bydlící nebyli negativně ovlivněni světel-
ným smogem. lED osvětlení emitující modré světlo má automatickou regulaci intenzity, jež se zvyšuje pro přicházejícího 
člověka, kterého zaregistruje detektor pohybu. Když se chodec vzdálí, intenzita se zase sníží. Sloupy mají Wi-Fi moduly, 
takže návštěvníci mohou surfovat i v parku,“ říká ředitel beskydské stavební Ing. Jiří Dohnal.

Celkovou expozici dokreslují umělecké artefakty, infokiosek a umně provedené zahradnické práce.



Smělá architektura na karvinském sídlišti 
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Čtrnáct měsíců trvala náročná modernizace Základní školy Dělnická v Kar-
viné. Na stávající objekt školní jídelny jsme přistavěli další podlaží, které 
je propojeno spojovacím koridorem s hlavní budovou. Škola získala pro-
story pro nové odborné, jazykové a počítačové učebny. Budovy jsou nyní 
bez bariér. 

V průběhu realizace stavby se projevily vážné překážky, například statická 
nedostatečnost budovy, na níž se mělo založit další patro. Oproti původnímu 
projektu bylo potřeba objekt podle propočtu statika zesílit v oblasti základo-
vých konstrukcí, a to jak vně, tak uvnitř objektu.

budova získala zajímavou fasádu z  předzvětralého titanzinkového ple-
chu. Zajímavě je navržena dispozice učeben, které jsou od technické a soci-
ální části odděleny obloukovou chodbou a díky tomu jsou elegantně vyře-
šeny potřebné plochy pro jednotlivé učebny a toalety zároveň. beskydská 
stavební dodala i venkovní učebnu v zahradě školy a parkovou úpravu.

p  Tým, který vedl modernizaci a dostav-
bu ZŠ Dělnická (zleva): ředitel BS Ing. Jiří Do-
hnal, MBA, Ing. Jiří Kuchtíček, vedoucí stře-
diska, které realizovalo zakázku a stavbyve-
doucí střediska Lukáš Hrabec.

„Jde o architektonicky velmi zdařilý projekt, který na 65 let staré sídliště při-
náší určitě osvěžení a je současně mimořádně funkční. Nosná část spojovacího 
koridoru je tvořena ocelovou konstrukcí a opláštěna hliníkovou prosklenou fa-
sádou. Tento spojovací krček je dominantním prvkem projektu. Byla to jedna 
z náročnějších etap stavby, ale výsledek je velmi působivý a hlavně praktický,“ 
uvedl stavbyvedoucí střediska Lukáš Hrabec.



Tělocvična při ZŠ Gustawa Przeczka v Třinci

Tělocvična pro spádové Gymnázium Josefa Božka

Pilotní investiční akce Třince, při které samospráva využila 
metodu bIM. Digitální model se netvořil jen pro fázi vý-
stavby, ale především pro užívání.

Podlahová plocha tělocvičny čítá téměř 1 000 m2 a na-
bízí komfortní zázemí pro řadu sportů, jako je volejbal, ko-
šíková, badminton, florbal atd. Je vybavena elektronickou 
tabulí, teleskopickou tribunou, sportovním zařízením, sta-
hovací oponou či ochrannými sítěmi.

V nové budově mají žáci k dispozici kromě samotné tě-
locvičny také menší zrcadlový sál. Nechybí nářaďovna, uči-
telé tělocviku zde mají kabinety a nezbytnou součástí 
stavby je i sociální zařízení včetně sprch. Objekt je vybaven 
moderním osvětlením, zabezpečením a dalšími technolo-
giemi v oblasti energetiky. 

Všechny školní budovy jsme s tělocvičnou propojili ko-
ridorem v jeden celek.

budovu nové jednopodlažní tělocvičny pro českotěšínské 
Gymnázium Josefa božka jsme realizovali na místě tělocvič-
ny původní, která byla kompletně zbourána kvůli výskytu 
azbestu, plísní, dřevomorky a nevyhovující statiky. V nádvo-
ří jsme vystavěli nový spojovací krček do budovy školy. Tělo-
cvična bude předána k užívání během prosince.

Gymnazisté budou mít nově k dispozici moderní vybave-
ní krytého sportoviště pro hodiny tělocviku i odděleně pro 
různé druhy míčových sportů. Informační elektronická ta-
bule, stejně jako hlediště pro 150 sedících diváků a centrum 
pro ovládání ozvučení a napojení přenosné kamery, umožní 
pořádání nejen školních, ale i meziškolních či jiných turnajů.

p  Město poprvé využilo pro realizaci stavby  tělocvičny v rámci 
projektu Třinec dětem - Trzyniec dzieciom – virtuální stavbu.

q  Díky novému vedení kraje, které hned po volbách začalo řešit 
problém, že studenti Gymnázia Josefa Božka nemají šest let tělocvič-
nu, získají gymnazisté moderní zázemí nejen pro hodiny tělocviku.
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beskydská stavební opět bodovala 
v  prestižní celorepublikové soutěži 
Stavba roku. Vývojový areál Fryčo-
vice, II. etapa, který po úspěšné prv-
ní části projektu investor opět svěřil 
prověřeným stavitelům z Třince, zís-
kal zvláštní cenu Ministerstva prů-
myslu a obchodu ČR.

letos bylo přihlášeno do přehlíd-
ky toho nejlepšího, co v oboru vznik-
lo, celkem 59 staveb a stavebních děl. 
Tyto objekty představují podle od-
borné komise špičku stavitelského 
umění. Mezi přihlášenými realizace-
mi mají převahu novostavby nad re-
konstrukcemi, pozitivním signálem 
je, že jsou mezi nimi i objekty projek-
tované v bIM, objekty navazující na 
koncept Smart Cities i stavby energe-
ticky soběstačné.

Slavnostní udílení titulů a zvlášt-
ních cen proběhlo 21. října v betlém-
ské kapli v Praze.

Skvělý tým je základem 
úspěchu
V průběhu obou etap jsme měli tu čest 
spolupracovat se stejným investorem, 
architektem i technickým dozorem 
a byl to skvělý tým. Již první etapa pro-
jektu získala ocenění v soutěži Stavba 
roku Moravskoslezského kraje.

Za sebe musím říci, že jde o smělý, 
opravdu designový projekt, který při-
náší nový směr v  budování výrobních 
hal. Klobouk dolů smekám především 
před investorem, který měl chuť jít do 
časově a finančně náročnějšího projek-
tu. Za vizi a odvahu chci pochválit ar-
chitekta Davida Kotka, kterého motto 

Další ocenění v soutěži Stavba roku pro „Beskydskou“

je: Nikdy nezapomínejte, že s proudem 
plavou jen mrtvé ryby.

Projekt Vývojového areálu Fryčovi-
ce je výjimečný smělou architekturou 
a použitím přírodních materiálů. Hlav-
ně pohledového betonu a dřeva. Fasá-
da budovy v druhé etapě byla oblože-
na dřevem, aby korespondovala s prv-
ní částí projektu.

Založení stavby bylo velmi složité 
z důvodu blízkosti řečiště vodního to-
ku a také poddolování lokality, kam 
zasahují následky těžební činnosti 
z  nedalekého dolu. Proto byly nutné 
přesné propočty a masivní železobe-

tonová konstrukce základů. Velmi 
velkou pozornost jsme museli věno-
vat kvalitě betonové směsi.

Dvě třetiny stavby představuje 
výrobní hala, kde svislé konstrukce 
byly zhotoveny z  monolitického be-
tonu, dřevěná konstrukce střechy je 
tvořena soustavou vazníků a šikmých 
krokví a je přiznaná. Třetinu plochy 
tvoří sociální zázemí budovy, kde jsou 
stěny již vyzdívány a nataženy stěr-
kou imitující beton.

Ing. Marcel Konesz,
vedoucí střediska, které stavbu

v I. a II. etapě realizovalo



Brownfiledová plocha v historické 
části Českého Těšína se díky sou-
kromému investorovi proměnila na 
moderní středisko obchodu, služeb 
a zdravotnictví. Vkusný projekt rea-
lizovala Beskydská stavební dohro-
mady se sesterskou Smolo Recycling, 
která provedla bourací práce a výstav-
bu parkoviště a zpevněných ploch.

Záměr respektoval zachování nej-
starší části tiskáren a také původní 
materiál z  místní vyhlášené, avšak 
dnes již neexistující cihelny Górniaků 
v sousední Svibici. Výsledkem adapta-
ce jsou stavby stejné jako ty na do-
bových fotografiích. Obnoveny byly 
rizality a lizény skryté dlouho pod bří-
zolitem, stejně jako okna s klenutým 
nadpražím. Forma objektů je histori-
zující, ale technická řešení vycházejí 
ze současných trendů. Ústředním jed-
notícím prvkem je prosklená galerie.

 „Tato stavba nebyla jednoduchá, 
vyžadovala velký technický servis. Na-
konec jsme si se vším poradili v  urče-
ném termínu a výsledek je velmi půso-
bivý,“ hodnotí ředitel beskydské sta-
vební Ing. Jiří Dohnal.

Plocha areálu má celkem 3 600 me-
trů. Venkovní stěny zachovalé budo-
vy Kutzerových tiskáren stavaři oblo-
žili režnou cihlou, kterou zachránili 
po demolicích přístaveb. Tento mate-
riál byl použit také na obložky oken 
celého objektu a na úpravy interiérů 
ve vstupní části i na chodbách. 

TAZO – z nefunkčních hal nové středisko
Stejný pohled na budovu tiskáren před a vpravo po revitalizaci.

Více než polovina areálu je určena 
pro zdravotnické služby, ordinace, lé-
kárnu a rehabilitaci, šestinu celkové 
plochy zaujímá prodejna Albert, zbý-
vající část obsadí malé obchody o plo-
še cca 50 m² a kanceláře. 

V areálu je k dispozici parkoviště se 
75 stáními s možností krátkodobého 
odstavení auta zdarma. Areál má 
moderní závorový systém, který do-
káže číst poznávací značky vozidel.

„Naším záměrem byl vkusný, do 
památkové zóny zapadající projekt, 

který má sloužit občanům a oživit 
centrum města. Aby i obyvatelé z té-
to části města měli blízko k lékaři ne-
bo na nákupy. Velký dík patří stava-
řům z beskydské stavební i Smolo, že 
byli schopni pružně reagovat na více-
ré změny v  plánech, vycházeli nám 
vstříc a odvedli opravdu dobrou prá-
ci,“ uvedl investor Ing. Miroslav Ra-
kowski. Ten má za sebou řadu zdaři-
lých počinů v oblasti revitalizace his-
torických budov, mimo jiné na Hlavní 
třídě v Českém Těšíně.18
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Jak to vidí
Jiří Labuda, vedoucí stavební činnosti 
a recyklace, Smolo Recycling s.r.o.

byla to poměrně složitá zakázka, kdy jsme museli před de-
molicí napřed od sebe stavebně oddělit propojené budovy 
plně vybavené médii. Část objektů měla podle plánu zů-
stat pro další adaptaci a s částí již architektonický záměr 
nepočítal. byly to stavby z různého historického období, 
různého stavu a skladby materiálů, kdy většina z nich byla 
různými přílepky k primární stavbě.

Na realizaci jsme dostali velmi šibeniční termín, navíc 
jsme museli práci koordinovat se stavaři. byl to projekt 
velmi náročný na přesné naplánování, dodržení termínů 
a spolupráci. Všechno muselo na sebe navazovat a zapa-
dat do sebe jako ve švýcarských hodinkách. 

Situaci komplikovala i skutečnost, že demolice s pomocí 
těžké techniky probíhala v únoru, kdy nám teploty hluboko 
pod bodem mrazu znemožňovaly kropení pro omezení 
prašnosti. Místo bylo uprostřed památkové zóny, s omeze-
ným výjezdem do ulice a naproti dvěma školám. Tedy ani 
odvoz sutin nebyl jednoduchý.

Pak jsme se do areálu TAZO (bývalých papíren) vrátili ke 
konci investiční akce, kdy jsme měli na starosti kompletní 
zhotovení zpevněných ploch: celkem 78 parkovacích stání 
na dlažbě Akvabelis, dále živičných příjezdových komuni-
kací a chodníků ze zámkové dlažby. bylo to velmi náročné, 
poněvadž jsme museli vhodně upravit podloží, které neby-
lo oproti předpokladům dostatečně únosné. Také jsme byli 
postaveni před výzvu extrémně krátkého termínu realizace.

Nebyla to naše první zakázka v oblasti pozemních komu-
nikací, jelikož jsme v minulosti realizovali menší projekty po-
dobného charakteru v Jablunkově nebo v Třinci (například 
parkovací místa u rekonstruované ředitelské vily v areálu Tři-
neckých železáren – vlastně to byla další akce, kde jsme spo-
lupracovali s beskydskou stavební). Toto je však největší par-
koviště, které jsme dosud ve Smolo Recycling realizovali. p  Oddělit staré budovy bylo technicky komplikované.

p  Pohled na budovou v průběhu rekonstrukce. Nevhodný šedý břízolit 
nahradila světlá omítka s částečným cihelným obkladem (foto nahoře).
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Moderní parkovací systém umožní plynulé odbavení aut, úpravou prošla i komunikace před areálem, kterou vzala na sebe samospráva.

Tiskárna byla c. a k. dvorním dodavatelem
Slavnou tiskárnu v  části města Ka-
menec, kterou jsme měli tu čest adap-
tovat pro nový účel, založil Heinrich 
Feitzinger ze známé rodiny knihkup-
ců. Rodina Feitzingerů měla rakous-
ký průvod a provozovala své podniky 
v Opavě, Těšíně, bílé a také ve Vídni. 

Feitzinger otevřel v roce 1882 novou 
tiskárnu v levobřežní (dnes české) části 
města. Tiskly se zde hlavně zpěvníky, 
náboženské knihy, kalendáře, adresá-
ře, cestopisy a mapy. byl jedním z hlav-
ních dodavatelů školních sešitů s  ob-
rázky pro výuku přírodopisu, dějepisu, 
zeměpisu atd., které se používaly od 
19. století. V  oblasti výroby „theke“, jak 
se jim říkalo, konkuroval s vídeňským 
závodem Eduarda Musila.

V  roce 1889 odkoupil závod Fritz 
Kutzer, který jej provozoval s názvem 
„Kutzer i ska“. Kromě klasických knih tiskl ve velkém množství také obchodní knihy a litografie. 
Firma měla své sklady dokonce ve Vídni a v budapešti.

Na přelomu 19. a 20. století začal Fritz Kutzer vydávat barevné pohlednice a získal téměř mo-
nopol na tento typ produktu. Za krátkou dobu učinil z tiskárny prosperující společnost, která vy-
užívala pro výrobu parní stroje. V roce 1900 zde pracovalo 164 zaměstnanců!

Od roku 1901 mohla firma používat prestižní titul císařsko-královského dvorního dodavatele*).
Závod Kutzer fungoval do konce druhé světové války, poté byla továrna znárodněna a převzal 

ji národní podnik Vratimovské papírny. V roce 1994 byl závod privatizován a byla založena společ-
nost Těšínské papírny. Tisklo se zde ještě na začátku 21. století, po ukončení výroby odkoupil areál 
mezi nádražím a polskou školou odkoupil Ing. Miroslav Rakowski, který se rozhodl vrátit zaned-
banému místu život dle studie zpracované architektonickým ateliérem H1K Architecture.

*) Císařský a královský dvorní dodavatel, resp. zkráceně c. a k. dvorní dodavatel (německy k. & k Hoflieferant) byl výrobce, obchodník, ne-
bo poskytovatel služeb, jenž měl sídlo či pobočku na území rakousko-uherské monarchie. Díky zvláštnímu povolení udělenému společně 
s císařským privilegiem směl dodávat zboží nebo poskytovat služby u císařského dvora ve Vídni. Titul byl nejvyšším možným oceněním, 
jakého mohla firma dosáhnout a byl propůjčován pouze nejlepším výrobcům či podnikatelům ve svém oboru. (zdroj: Wikipedie)20
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p  Budova tiskáren F. Kutzera v období 1905–1918. Ze sbírky Czeslawa Krainy.
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p  Investor velmi chválil práci zhotovitelů. Za Smolo Recycling se slavnostního otevření zúčastnili Ing. Jiří Pindor a Jiří Labuda (foto vle-
vo) a za Beskydskou stavební Bc. Petr Piprek, Ing. Marek Kufa a Ing. Jiří Votoček (zcela vpravo).

p  Otevření se ujala starostka Gabriela Hřebačková, investor Miroslav Rakowski (vpra-
vo) a Daniel Waclawek.

p  Investor se rozhodl maximálně využít 
původní materiály a  přiznat průmyslo-
vý původ budov.



Co bude lidstvo existovat, bude produkovat věci, kterých se chce zba-
vit. Našim cílem je pro ně najít další využití a efektivně je pro klienta 
zpracovat. 

Končící rok 2019 mohu hodnotit obecně jako úspěšný. Již víme, že se napl-
ní předpokládaný plán výkonů a dosaženého hospodářského výsledku. 
Doplnili jsme a stabilizovali náš tým pracovníků. Dovedli jsme zajistit ply-
nule na sebe navazující zakázky, což znamená, že výrobní kapacity firmy 
jsou v průběhu celého roku plně využity. Investovali jsme do nových stro-
jů: demoličního pásového rypadla a kropicího automobilu.

Mezi naše letošní nevýznamnější zakázky bych určitě zařadil práce na 
optimalizaci železničního koridoru Český Těšín – Dětmarovice, bourací 
práce a zemní práce na investiční akci výstavby nového náměstí v Ostravě 
Hrabůvce, demolice betonárny v šenově, demolice objektu haly v Uher-
ském Hradišti, sanace objektu v oblasti Dolních Vítkovic. Pokud mám 
zmínit problémy, kterými byl zatížen letošní rok, tak se nám doposud ne-
podařilo zajistit pozemek pro vybudování zařízení pro nakládání s odpa-
dy v Ostravě.

To je také primární úkol, který si naše společnost dala do dalšího roku. 
Strategickou výzvou pro nás bude také realizace projektu výroby betonu 
z recyklovaného kameniva. Tím se staneme více konkurenční.

Dále bychom se chtěli ještě významnější měrou podílet jako subdoda-
vatel demoličních a zemních prací na významných zakázkách, které v kraji 
probíhají v rámci dopravní infrastruktury.

budu rád, pokud se v příštím roce podaří další významná investice, 
a to do mobilního odrazového drtiče. Je to stroj, kterým lze zajistit jak dr-
cení těžených materiálů, tak zpracování stavebního odpadu (betonu, cihlo-
vých sutí, živičných povrchů při rekonstrukci vozovek). To vše nám pomů-
že k získání dalších zakázek, k větší nezávislosti a rozšíření našeho portfo-
lia služeb.

Ing. Jiří Pindor, jednatel SMOLO Recycling, s.r.o.

Zařízení pro nakládání
s odpady v Ostravě
je naší zásadní prioritou

p  Demoliční práce v areálu TAZO, městská památková zóna Český Těšín. Zakáz-
ku jsme zvládli v rekordním termínu, přestože musela proběhnout v únoru, loka-
lizace je hned naproti dvou škol a s komplikovaným výjezdem pro odvoz sutin.

p  Během budování obchvatu Frýdku-Místku stavaři narazili na 
zapomenutý a ukrytý v terénu železobetonový most. Demolici dí-
la zhotovitel svěřil odborníkům ze Smolo Recycling.

Jiří Pindor
Profesní kariéra Jiřího Pindora je velmi pestrá. 
Rodák z Českého Těšína se věnuje odpadům již 
více než čtvrt století. Vystudoval nejstarší vyso-
ké zemědělské a lesnické učení v českých ze-
mích, Mendelovu univerzitu v brně. Po absolu-
toriu nastoupil do JZD Obránců míru v  Třinci 
a postupně se vypracoval na vedoucího několi-
ka středisek. Po revoluci vyhrál konkurz na mís-
to vedoucího odboru životního prostředí Měst-
ského úřadu v  Třinci. Jako zaměstnanec firmy 
EuroSilesia působil v Třineckých železárnách.

Později založil svou vlastní firmu Pinmark na 
recyklaci stavebních odpadů v bývalém mlýně 
v Ropici. Když firma přešla pod společnost Ri-
dera, stal se zde ředitelem divize staveb a recy-
klace. Později přijal nabídku postavit se do čela 
Smolo Recycling.

Společnost se specializuje na komplexní de-
moliční a zemní práce, včetně mobilní recyklace 
stavebních odpadů přímo na stavbách, v mís-
tech demolic a v těžbě.
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„Je zajímavé, že se ani v  podhorské 
části Třince nedochovala žádná dře-
věná lávka a většina mostních kon-
strukcí je z doby po druhé světové vál-
ce. Část z nich byla postavena z beto-
nu postupně na místě původních 
přemostění místními lidmi v  rámci 
akce „Z“. Protože se jednalo o zdánlivě 
dobrovolnou akci a občané nebyli sta-
vebníky, navíc mnohdy vázly dodávky 
materiálů, tak tomu odpovídá i stav 
konstrukcí. Je vidět, že si je vedení 
města Třinec této skutečnosti vědo-
mo a přistupuje k problému aktivně,“ 
uvádí Vladimír Kasztura, zatímco kon-
troluje provedení oprav na přemostě-
ní v místní části Oldřichovice. Společ-
nost Smolo Třinec, se kterou spolu-
pracuje, zde opravila druhý v  pořadí 
most na potoku Javorový. Stavaři zde 
především zesílili konstrukci díla.

Ve městě je více než sto přejezdů 
a lávek a nespočet malých propustků 
a trubních vedení. Z důvodu realizace 
rozsáhlých dopravních staveb je pře-
mostění stále více. 

V životě jsem chtěl opravovat, říká mostař a cestář

Profese přešla z otce na syna
Kasztura se opravám liniových staveb 
věnuje již dvacet let. „Údržba mostků 
a komunikací je pro mne srdeční zále-
žitostí. V této oblasti působil celý svůj 
život můj otec a já si nedovedl před-
stavit, že budu dělat něco jiného. Po 
vojně jsem nastoupil do místních 
Technických služeb, nyní se zabývám 
údržbou místních komunikací a pří-
slušenství. Sice výsledky nejsou na 
pohled tak efektní, jak u výstavby no-
vého díla, ale má práce slouží míst-
ním lidem, to mi dává smysl a přináší 
radost,“ říká Kasztura a doplňuje, že 
nejraději pracuje s  přírodním kame-
nem. Na rozdíl od betonu mu lze za-
jistit téměř neomezenou životnost 
i při poškození. „Rád vidím, že přírod-
ní kámen opět zažívá ve stavitelství, 
a  dokonce i cestářství renesanci a že 
i  samotné město si je vědomo jeho 
hodnoty. Žulové kostky, obrubníky, 
které již nemohou sloužit na původ-
ním místě, používáme pro jiné účely,“ 
říká.

V  Třinci již druhým rokem probíhají rozsáhlejší opravy mostů. Odbornou 
prohlídku a eventuální návrh opatření pro zajištění bezpečnosti zajištují 
Strojírny a stavby Třinec, bývalý závod D5, pro které část realizací provádí 
Smolo Třinec. S oběma spolupracuje Vladimír Kasztura.

Nejstarší a nejnovější
přemostění
Nejstarším dochovaným přemostě-
ním je na území dnešního Třince pod-
le něj zřejmě kamenný most v lyžbi-
cích. „letopočty jsou na této stavbě 
uvedeny dva. První datací je rok 1792, 
druhou 1859. Na mostě v  Gutech 
u kostelíka je uveden rok 1898,“ dopl-
ňuje Kasztura. O nejvíce přemostění 
– i těch strategických, umožňujících 
zásobování železáren – přišlo město 
najednou v  roce 1945, vyhodila je do 
vzduchu ustupující německá armá-
da. Několik jich v poválečné době také 
narušil nebo strhl vodní živel během 
povodní. Naposledy vzala v Třinci tisí-
ciletá voda lávku v  roce 1997. Nejno-
vější je přechodová konstrukce pro pě-
ší v třinecké části Nebory z roku 2017.

 „Technicky nejzajímavější ve měs-
tě pro mne stále zůstává most na ba-
linách, nová dominanta Třince z roku 
2009. A protože se každoročně na 
všech mostních objektech v majetku 
města provádějí běžné prohlídky, tak 
i tento podstupuje revizi. Zajímáme 
se o každou část stavby, u mostu do 
průmyslové zóny jsou velmi důležitá 
táhla, která částečně drží mostní kon-
strukci,“ dodává Kasztura.p  Kasztura je rodákem z třineckých Osůvek. 23
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Před Smolo Třinec stojí dva náročné projekty
Jednou z hlavních činností Smolo Tři-
nec je poskytování komunálních slu-
žeb pro města a obce v regionu. 

Jedná se o svoz a zpracování od-
padů, opravy komunikací a dopravu. 
Postupně bychom chtěli pole své pů-
sobnosti obohatit o jiné činnosti, 
abychom uměli pokrýt širokou škálu 
potřeb měst a obcí a rozšířit náš ze-
měpisný rádius.

letos jsme se soustředili na další 
zvyšování kvality poskytovaných slu-
žeb a konkurenčnost. Postupně do 
svého portfolia získáváme další sa-
mosprávy i soukromé firmy, což se od 
příštího roku znatelně promítne do 
obratu společnosti. 

Co nás trápí, jsou rostoucí náklady 
na straně vstupů, jakými jsou energie, 
pohonné hmoty, ceny za odstranění 
a využití odpadů na koncových zaříze-
ních a na druhé straně vysoký tlak ob-
cí na snižování cen služeb. Specifikem 
regionu je typická roztroušená slezská 
zástavba a členitost terénu, kde nikdy 
nedosáhneme takových cen za svoz, 
jaké jsou v městských sídlech  typu 
Orlová a Havířov.

V příštích obdobích nás čekají zá-
sadní investice a doufám, že se poda-
ří realizovat letos intenzivně připravo-
vané projekty, které nám pomohou 
snížit náklady a učiní naše nabídky 
ještě zajímavějšími.

Pro další růst potřebujeme mno-
hem větší zázemí. Získali jsme areál 
bývalých mechanických dílen v části 
borek, kde chceme zřídit moderní mís-

to pro nakládání s  odpady. Rádi by-
chom tam městu nabídli sběrný dvůr 
pro občany, dále by na borku byl pro-
stor pro naši techniku a montážní hala 
pro naši sesterskou firmu Smolo Hyd-
raulics. Projekt je hotov a momentálně 
připravujeme jeho rozpočet.

Druhý plán se týká překládací sta-
nice na balinách. Jedná se o plochu 
v  majetku Třineckých železáren, kde 
by docházelo k  přeložení odpadů ze 
svozových vozů do velkých souprav, 
protože nejbližší skládka je od Třinec-
ka vzdálená až 40 kilometrů. Souprava 
se dvěma kontejnery dokáže pojmout 
obsah čtyř až šesti popelářských vozů 
s  komunálním odpadem. Pokud jde 
o  plasty, rozdíl je mnohem větší. Ná-
kladní auto odveze 500 kilogramů 
plastů, souprava na dva kontejnery po 
slisování až dvacetkrát více. 

Stanice nám umožní kapacitně za-
jistit svoz z dalších obcí, přinese vý-
znamné úspory v  položce dopravy, 
sníží mzdové náklady, navíc bychom 
v  regionu omezili nákladní dopravu 
a výfukové zplodiny.

Nespornou výhodou naší skupiny 
je, že její majitelé a většina zaměst-
nanců se v regionu narodili a žijí zde. 
Nejlépe znají terén, proto dovedou 
poskytovat nejlepší služby. 

Velmi aktivně spolupracujeme s dal-
šími sesterskými firmami ve skupině 
a díky tomu je nabídka našich služeb 
komplexní a cenově výhodná.

David Rucki, 
jednatel Smolo Třinec

Ing. David Rucki
Je absolventem Vysoké školy ekonomické 
v  Krakově. Smolo Třinec vede rok, dříve 
pracoval mimo jiné v oblasti strojírenské 
výroby, v Třineckých železárnách, v oddě-
lení marketingu  Nemocnice Podlesí a ve 
firmě Nehlsen. 

Smolo Třinec poskytuje služby v regio-
nu od Třanovic po Hrčavu, kde žije při-
bližně 70 tisíc lidí. 

Cíle, které si David Rucki klade: kvalit-
ní služby v  oblasti nakládání s odpady, 
v  souladu  s   platnou legislativou, mini-
malizování množství odpadu, které končí 
na skládce. Příprava na zákaz skládkování 
a legislativní poradenství obcím.
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Tři řidiči, strojníci ze Smolo Třinec, vy-
mysleli a vyrobili nástavec s řídicí jed-
notkou. Jejich práce je nyní pohodl-
nější, opravy výtluků probíhají rych-
leji a znatelně vyšší je bezpečnost 
obsluhy zařízení. Vychytávku, se kte-
rou si nedovedl poradit výrobce vozi-
dla, už začala kopírovat konkurence.

„Původní řešení nebylo příliš bez-
pečné. Zaměstnanec byl při opravě 
vozovky zády k projíždějícím vozi-
dlům, mnohdy musel vstoupit do 
sousedního jízdního pruhu a neviděl, 
co se za jeho zády děje. Dodavatel ne-

našel pro nás uspokojivé řešení, a tak 
si ho naši strojníci vymysleli sami. 
Mechanické ovládání ramene na sou-
pravě Turbo 5000 pro opravu výtluků 
upravili a přepakovali. Toto řešení je 
pro ně výrazně bezpečnější a zároveň 
jim usnadňuje ovládání a manipulaci 
s ramenem,“ říká Ing. David Rucki, 
jednatel společnosti Smolo Třinec.

Dosavadní řešení trojici inovátorů 
nevyhovovalo. Při obsluze krátkého 
ramene se museli hrbit, výpusť smě-
rovali k obsluze a horký asfalt jim stří-
kal na boty a kalhoty. Protože k silnič-

nímu provozu byli otočeni zády, pro-
jíždějící automobily neviděli. 

„Vymysleli jsme nástavec, který je 
oproti tomu původnímu delší a je oto-
čen o 180 stupňů. Díky tomu již nepra-
cujeme v předklonu, postupujeme zá-
dy ke svému autu a vidíme projíždějící 
vozidla. Couváme po dosud neopra-
vené vozovce, tudíž nešlapeme po 
horkém asfaltu,“ uvádí Roman byrtus. 
Jeho dva starší kolegové, ladislav ly-
sek a štepán Pukanec, souhlasně po-
kyvují hlavou.

ladislav lysek zdůrazňuje, že se dí-
ky změně v  konstrukci koncového za-
řízení zvýšila kvalita odváděné práce, 
jelikož původně rameno chrlilo asfalt 
směrem k obsluze, která postupovala 
přes vyspravená místa. „Tím jsme po 
novém koberci zbytečně šlapali. Teď 
už je to jiné,“ doplňuje Pukanec.

Předák společnosti Smolo Třinec na 
úseku údržby Dušan Michejda trojici 
řidičů chválí: „Jsou sehraní a naladění 
na stejnou vlnu. Nebojí se práce, jsou 
technicky zdatní. Svěřené úkoly nevy-
konávají mechanicky, ale přemýšlejí, 
jak si je co nejlépe a nejefektivněji roz-
vrhnout.“ 

Smolo Třinec se zabývá opravami 
komunikací pro obce na Třinecku a po-
užívá přitom různé metody. Pro kr-
novskou společnost Značky Morava ja-
ko subdodavatel opravuje komunika-
ce I. a II. třídy.

Technickou vychytávku trojice našich
zlepšovatelů kopírují i jiné firmy
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Obě naše skupiny sídlí v městě Třinci, které vyniká zaváděním nových technologií a chytrých řešení. V prvním čís-
le nemůže chybět rozhovor se ženou, která stojí v jeho čele.

A to děláte? 
Jistě, a není mi lehko, když musím 
přesvědčit lidi, aby prodali pozemky 
pro stavbu obchvatu města. Vysvět-
lit jim, že už nebudou bydlet v klido-
vé zóně, ale že jim kousek za domem 
vyroste zeď a rychlostní silnice, že 
přijdou o část svého komfortu, ale že 
to významně pomůže celému regionu. 

Velký problém byl i s novou želez-
niční zastávkou v lyžbicích, která je 
pro dopravu velmi důležitá. bez důvě-
ry by lidé neuvěřili mému slibu, že kla-
sické nádraží tam nevznikne. Je třeba 
lidi umět nadchnout, že je to správné 
a přinese to prospěch všem anebo as-
poň většině.

Jaký byl Váš doposud 
největší projekt?
Prvním nejdůležitějším realizova-
ným záměrem byla průmyslová zóna 
a strategický plán rozvoje města, je-
den z  prvních. Nezaměstnanost teh-
dy u nás byla na úrovni 14 procent. 
Přes Třinec nevedla pořádná cesta 
a životní prostředí nebylo dobré, co si 
budeme povídat. 

Pro tuto myšlenku se nám poda-
řilo získat Třinecké železárny, které 
nám poskytly své pozemky. Průmys-
lové objekty se mají stavět na výrob-
ně již zatíženém území, nikoliv na 
zelené louce. Vybudovali jsme infra-
strukturu a odmítali některé zahra-
niční investory, kteří k nám chtěli. 

Naše filozofie byla jasná: chceme 
zejména místní podnikatele s historií, 
nikoliv rychloobrátkový zahraniční 
kapitál, který odejde, jen co se na svě-
tových trzích změní situace a přesta-
nou investiční pobídky. 

Chtěli jsme k nám společensky zod-
povědné firmy s citem k životnímu pro-
středí. Naším záměrem bylo vytvořit 
tisíc pracovních míst a dnes je jich dvoj-
násobek, navíc část se nachází v rámci 
chráněných dílen.

Tehdy jsem se naučila, že vše má 
nějakou spojitost a nakonec se dosta-
ví efekt domina. Když uděláte jednu 
dobrou věc, spustíte další.

Co máte na mysli?
Ještě v  roce 2006 nebyla připravena 
stavba silnice na Slovensko. My jsme 

Primátorka Třince Věra Palkovská: 
Chytré město nebude bez selského rozumu

Je podzim 2019 a Vám čas 
právě odměřuje čtvrt století 
v komunální politice.
Vlastně ano, máte pravdu, je to už 
25  let, co jsem byla zvolena členkou 
zastupitelstva, jednadvacet let jsem 
ve vedení města a třináct let stojím 
v jeho čele. 

Nejdéle sloužícím primátorem 
byl teplický matador Jaroslav 
Kubera, Vy jste primátorkou 
s největší důvěrou voličů. 
Primátoři, kteří slouží několik voleb-
ních období, jsou výjimkou. Platí, že 
čím větší město, tím hůř se pozice ob-
hajuje a tím častěji dochází k výměně 
vedení. 

Když je v  čele radnice delší dobu 
jeden člověk s téměř stejným týmem, 
má to své nesporné výhody. Velké 
projekty na uvedení do života potře-
bují šest nebo sedm let. Pro dlouho-
dobý rozvoj města, efektivní řízení je 
nezbytně nutná kontinuita, stabilita, 
partnerství a důvěra. Když se to pře-
ruší, je to špatně. 

Úspěch každého velkého projektu 
je podmíněn jeho financováním. Ne-
malé prostředky jsou nutné již v  za-
čátku, protože projektová dokumen-
tace a proces vyhodnocení dopadu 
na životní prostředí jsou samy o sobě 
náročné na přípravu a zatěžují měst-
skou pokladnu. Potom je třeba najít 
finanční zdroj, hlídat dotační projekty 
a jejich poskytovatele přesvědčit, že náš 
projekt se vyplatí realizovat. bez této 
stability a důvěry je malá šance dělat 
velké věci. A my tu důvěru a spolupráci 
dnes máme nejen u poskytovatelů do-
tací, v kraji, na ministerstvech a u našich 
partnerů. Jsou to především Třinecké 
železárny a další firmy, ale také Oblastní 
hospodářská komora v Třinci a mnohé 
další organizace a státní instituce.

Důležité je vlastní přesvědčení, že 
to dělám správně, umění najít kom-
promis‚ a také odvaha nebát se těž-
kých rozhodnutí, občas umět volit 
mezi špatným a horším.26
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potřebovali nadjezd do průmyslové 
zóny a areálu Třineckých železáren, 
aby auta do „werku“ nejezdila napříč 
celým městem k celnici do Oldřichovic.

Ve stejném roce jsem se stala 
členkou pracovní skupiny ministra 
dopravy a podařilo se ve Státním fon-

du dopravní infrastruktury ČR prosa-
dit vybudování nadjezdu do zóny na 
balinách a pomoct rozhýbat přípra-
vu nezbytné trasy na Slovensko. bez 
průmyslové zóny bychom neměli ani 
nadjezd a zatížení centra města těž-
kou dopravou by tak výrazně nekles-
lo.

Který projekt byl ve Vaší 
profesní kariéře nejtěžší?
Rozhodně Revitalizace povodí Olše/
Olzy. Když jsem projekt jako předsed-
kyně svazku přebírala, nebyl nasta-
ven dobře a hrozilo, že celý skončí dří-
ve, než začne. Mělo by to dopad hlav-
ně na malé obce, protože velká města 
by si nějak s  evropskou podmínkou 
čištění odpadních vod poradila. 

Museli jsme v bruselu vyjednat 
změnu podmínek tak, aby byl projekt 
realizovatelný a financovatelný. bru-
sel takové výjimky nevidí rád, ale na-
konec jsme postavili sto kilometrů 
kanalizačních sítí a nespočet čistíren. 
Olza je díky tomu čistější. Pro mne to 
byla těžce vydřená největší životní 
zkušenost a velmi si vážím týmu, kte-
rý jsme dali dohromady a poprali se 
společně s projektem.

Uplatnila jste ji také u trasy na 
Slovensko?
Je to 13 let, co o rychlostní komunikaci 
usilujeme. Za tu dobu se vyměnilo 
13 ministrů. Vždy jsme začínali jednat 
znova, ale právě jsme zahájili stavbu 
3. úseku a ten by měl hotový do roku 
2022. Teď už se to musí provést, určitě 
mi spadl kámen ze srdce.

Současně se pouštíte do mnoha 
dalších projektů. Chcete mít 
z Třince smart city?
Pozor, to slovo smart nemám ráda! Je 
to takové moderní označení, kterým 
se chce každý pochlubit, všude je 
přilepit. Já používám české přídavné 
jméno, protože aby město skutečně 
bylo chytré, musí se používat zdravý 
selský rozum. Aby byl nějaký celek 
chytrý, musí se vše pojmout kom-
plexně a jednotlivé aspekty mezi se-
bou provázat. 

Město nebude nikdy chytré, když 
bude mít z  kontextu vytržené jed-
notlivé smart solitéry. Chytré město 
potřebuje novátorská rozhodnutí 
v širších souvislostech. Jen tak obča-
nům usnadní život, ušetří jejich čas 
a peníze. 

RNDr. Věra Palkovská
Rodačka z  Třince vystudovala Přírodovědec-
kou fakultu Univerzity Palackého v Olomou-
ci. Poté učila chemii a  matematiku na gym-
náziu. Poprvé se stala zastupitelkou a radní 
v roce 1994. V období 1998 až 2006 měla jako 
místostarostka v gesci oblast školství, sociál-
ní, zdravotní a životního prostředí. Od roku 
2000 byla zodpovědná za průmyslovou zónu 
Třinec-baliny a od roku 2002 za investice.

Dne 1. listopadu 2006 se stala poprvé sta-
rostkou. V září 2018 Třinec povýšil na statutár-
ní město a Věra Palkovská se stala primátor-
kou. Hned nato ve volbách svůj post znovu 
obhájila.

Je nositelkou mnoha prestižních ocenění, 
mimo jiné Manažer čtvrtstoletí v kategorii 
Veřejná správa. Pod jejím vedením se mnoha 
titulů a cen dočkalo i město Třinec.

p  Primátorka Třince Věra Palkovská při podpisu memoranda s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Uprostřed ministr 
dopravy Vladimír Kremlík. Prohlášení se týká vzájemné spolupráce a koordinace postupů při výstavbě Centra pro aktivní seniory s po-
užitím nové metody ve stavebnictví – BIM (Building Information Modelling). 27
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Například v dopravě je to o několi-
ka rovinách. V kolejové jsme vybudo-
vali novou železniční zastávku v cent-
ru města. Dále je to elektromobilita 
a  podpora infrastruktury pro tento 
typ dopravy, kdy budujeme dobíjecí 
stanice. 

Potom to je cyklodoprava, tedy ne-
jen věž pro parkování kol u železniční 
zastávky, ale také půjčovna 4 elektro-
kol pod Javorovým vrchem a na něm 
zřízení dobíjecí stanice a servisního 
stojanu. Dále budování sítě cyklotras 
a cyklostezek, například nyní stavíme 
důležitou cyklostezku mezi Třincem 
a Českým Těšínem směřující k průmy-
slové zóně.

Nebylo to jednoduché s ohledem na 
omezený prostor v ochranném pásu že-
leznice a v husté síti médií. Kvůli vedení 
optického kabelu jsme v  určitých úse-
cích museli ustoupit a zvolit zámkovou 
dlažbu, kterou lze v  případě poruchy 
rozebrat. Vše pro to, aby lidé mohli do-
jíždět do práce i na výlet na kole.

K chytrému městu patří i čisté ži-
votní prostředí a stále efektivnější 
moderní správa využívající nejnovější 
možností.

Třinec se dostal do povědomí 
odborné veřejnosti díky pilotní-
mu projektu výstavby tělocvič-
ny s použití metody BIM. Co vás 
k tomu vedlo?
Chceme se po celou dobu životního 
cyklu stavby od investičního záměru, 
přes realizaci stavby, provozování až 
na konci jeho demolicí chovat s péčí 
dobrého hospodáře.

Celý tým jsme už v době realizace 
stavby začlenili do společného dato-

vého prostředí, kde se vytvořilo pro-
středí stavby, nadefinovaly pracovní 
procesy pro jednotlivé členy týmu 
a  následně se sem ukládaly veškeré 
záznamy a postup zpracování. Ovoce 
to přinese zejména v  době provozo-
vání objektu.

Připravujete další projekty 
v tomto digitálním režimu?
byla to naše první zkušenost s bIMem 
v praxi. Nejdříve je třeba postupy po-
užité během výstavby tělocvičny vy-
hodnotit. Z výsledků je nutné se pou-
čit a aplikaci bIM naplánovat na další 
stavby s  cílem se v  této metodice 
zlepšovat. 

Prvky bIMu chceme rozšířit také 
na řízení úřadu, například jsme začali 
postupnou digitalizaci celého majet-
ku. Protože bIM, to je především sdí-
lení informací a úspory z  pohledu 
hospodaření. Je to jeden z nástrojů 
facility managementu, kdy můžeme 
dosáhnout lepší správy majetku měs-
ta při vyšších úsporách.

Podepsala jsem nedávno memo-
randum s  rektorem Všb-TU v  Ostra-
vě, která má zájem zařadit facility 
management do nabídky studijních 
směrů. S ministrem průmyslu a ob-
chodu Karlem Havlíčkem jsme pode-
psali dohodu o vzájemné spolupráci 
při výstavbě Centra pro aktivní senio-
ry s pomocí metody bIM.

Chytrá řešení do regionu 
přinášejí i soukromé firmy. 
Třeba ta naše spolupracuje 
s Třineckými železárnami na 
inovativních metodách a zavá-
dění cirkulární ekonomiky. Jaká 

je role soukromých firem 
v rozvoji města? 
Nepřekonatelná. Protože jací lidé zde 
budou žít, jací podnikatelé působit, ta-
kové bude město. Potřebujeme inova-
tivní, chytré firmy, které do regionu při-
nesou myšlenky s přidanou hodnotou. 
Když budeme táhnout za jeden pro-
vaz, zanecháme svým dětem opravdu 
dobré místo pro život, na své město 
budou právem hrdé.

Jste jedním z nejaktivnějších 
politiků v regionu, není tajem-
stvím, že Vám několikrát bylo 
nabízeno angažmá na vyšší 
politické úrovni. Zvažujete to?
Rozhodně ne. Moje místo je tady 
a moje práce pro město mě naplňuje, 
v  regionu se cítím spokojeně. Navíc 
mě velmi těší, že se do Třince se svý-
mi rodinami vrátily mé dcery a jsem 
přesvědčena, že se sem po studiích 
vrátí i  můj syn. Máme v  Třinci i obě 
maminky.

Litovala jste někdy rozhodnutí 
vstoupit do politiky? 
Začala jsem se o ni aktivně zajímat, 
protože bylo hodně věcí, co mi ve měs-
tě vadily a nechtěla jsem na ně jen na-
říkat, ale aktivně je měnit.

Musím říci, že nové, velké výzvy 
mě baví a naplňují. Samozřejmě poli-
tika není lehká služba, ne vždy přináší 
vděk a nikdy se nelze zavděčit všem. 
říkám služba, protože ji stále vní-
mám jako něco pozitivního od slova 
sloužit. Ovšem někdy tak trochu závi-
dím manželovi, je lékařem a ti větši-
nou sklízejí vděku více.

p  Pomocí metody BIM město již postavilo tělocvičnu mezi Základní školou Gustawa Przeczka a sousední Jubilejní Masarykovou zá-
kladní školou. Na této stavbě pracovala jako subdodavatel Beskydská stavební.
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letošní rok je ve znamení naší dosud 
rekordní přítomnosti v českých médi-
ích. Zájem o nás, naše lidi, náš pohled 
na problematiku odpadů projevila 
Česká televize, Český rozhlas a nejčte-
nější deníky v kraji.

Co vzbudilo 
takovou pozornost? 
Je to projekt Smola na průlomovou 
technologii, která by řešila zpracování 
směsného komunálního odpadu v ce-
lém Moravskoslezském kraji.

Právě „komunál“ se stává tématem 
současné doby a za pár let by jeho 
svoz mohl všem udělat  pořádný vítr 
v kapse. Nebude se totiž smět běžně 
ukládat na skládkách, a když, tak v mi-
nimálním množství a za mnohem vyš-
ší ceny. Proto máme zájem nabídnout 
našemu kraji přijatelné řešení. Pro-
jekt tak velkého rozsahu budí pozor-
nost médií, a tak můžeme očekávat 
jejich zájem i v příštím roce.

V  tisku se objevily mimo jiné roz-
hovory s  Tadeášem Cichým, Davidem 
Melicharem, Tomášem Sabovčíkem 
a  dalšími. S informačními kampaně-
mi jsme pomohli i našim dceřiným ne-
bo sesterským společnostem.

Nepřehlédnutelně jsme značku 
SMOlO zapsali ve Werk Areně, do níž 
jsme umístili 110 nádob na odpad s lo-
gem naší firmy a do povědomí široké 
veřejnosti již dobře zapsaným „zele-
ným kopečkem“. Všimli jste si, že naše 
logo je i na kbelících, s nimiž hokejo-
vá omladina pomáhá s úpravou ledu 
o přestávkách utkání? To už vážně ne-

Značka SMOLO v ostrém hledáčku českých médií

p  Nové nádoby na tříděný odpad slouží 
mimo jiné fanouškům třineckého hokeje.

přehlédne žádný z návštěvníků a skal-
ní fanda hokeje.

Zapojili jsme se do mnoha akcí, 
jimž byla naše skupina partnerem ne-
bo sponzorem. Na sklonku května to 
byl například Festival PZKO, při němž 
tisíce lidí zaplnily Werk Arenu. byli jsme 
na mnoha koncertech nebo festiva-
lech, jakými jsou mezinárodní rocko-
vý festival Ostrava v plamenech. Vidět 
nás bylo na balu Gorolskim, kam kaž-
dý rok přijde více než 300 lidí v  lido-
vých krojích. Jsou mezi nimi i majitelé 
a představenstvo železáren, politici, 
nejvýznamnější podnikatelé v  kraji. 
Také naši zástupci tančí v  tradičním 
„gorolskim“. Podpořili jsme akce na-
šich zaměstnanců, mimo jiné Dožínky 
na třineckých Osůvkách.
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Nová značka
na recyklovaných výrobcích
Jako správní odpadáři zvažujeme jak 
nejlépe naložit s odpadem. Hledáme 
a navazujeme spolupráci s  výrobci, 
kteří odpady recyklují a znovu využí-

vají a tak máme i my zájem recyklo-
vané výrobky více používat.

Chceme podpořit cirkulární ekono-
miku a transparentněji se k této myš-
lence stavět.

Na tomto základě vznikla naše 
značka ECOfriendly, kterou budeme 
označovat pořízené výrobky z recy-
klovaných materiálů. Začneme tedy 
reklamními papírovými taškami.

Ivana Kubacká, marketing



Jak hodnotíte končící rok z pohledu naší společnosti?
V  letošním roce se daří naplňovat jeden z  hlavních úkolů – zajistit svoz 
a  zpracování odpadů pro Třinecké železárny na dosavadní úrovni a získat 
další klienty z řad firem majetkově napojených na tuto společnost. Množ-
ství odpadů z TŽ bylo pro letošní rok neměnné a dále jsme rozšířili okruh kli-
entů, kterým poskytujeme naše služby. Zmíním například předního výrob-
ce pružin HŽP z Prostějova, dále odborníka na tváření, zušlechtění a obrá-
bění kovů bohemia Rings v Zámrsku na Pardubicku, třinecké firmy Spectra 
a Karireal.

Kolik máte aktuálně klientů?
Je to zhruba patnáct set koncových zákazníků, především z oblasti průmys-
lu. Je to odvětví, kde pro nás spatřuji největší budoucnost. Mým záměrem je 
specializovat se na průmyslové odpady, hlavně z oboru hutnictví železných 
a neželezných kovů a souvisejících výrobních odvětví. Je to oblast velmi pro-
měnná, více kreativní, která přeje těm, kdo nestojí na místě a hledají nové 
způsoby a metody. 

Výrobní podnik se získává snadněji než například samosprávný 
celek?
Průmyslový závod se jako klient získává snadněji, ale velmi rychle o něj 
lze přijít. Naopak klient z  oblasti veřejných financí se nasmlouvává těž-
ce a dlouho. Výběrová řízení společně s odvoláními neúspěšných uchazečů 
trvají i léta, pak je ovšem snazší si město nebo obec udržet. V této oblasti je 
také mnohem méně problémů s prodlením s úhradou. Právě v oblasti slu-
žeb pro samosprávné celky  se chceme zaměřit na udržení klientů a zkvalit-
ňování služeb a našeho servisu.

Posune okruh nových klientů firmu dále v rozvoji?
Rozšiřování portfolia našich klientů má vliv na firmu i celou skupinu, jelikož 
to firmu udržuje v dobré kondici a zajišťuje dobrý cash flow. To nám pomá-
há k  dalšímu růstu, v  našem oboru je třeba stále hledat inovativní řešení 
a investovat do moderních technologií a zařízení. Okruh se uzavře, protože 
to nám zas pomůže udržet stávající a získat nové zákazníky.

Není také tajemstvím, že se aktivně připravujeme na dobu útlumu, kte-
rá může v  brzké budoucnosti nastat. Hledáme nové cesty a možnosti roz-
voje firmy.

Co vás profesně ještě zahřálo u srdce?
Například si velmi cením skutečnosti, že s Třineckými železárnami spolupra-
cujeme na zásadě partnerství a otevřenosti. Protože pro ně a jejich dceřiné 
nebo sesterské firmy odpad nejen zpracováváme, ale také s nimi úzce spolu-
pracujeme v oblasti legislativy. Vzájemná důvěra je přínosná pro obě strany.

Mou prioritou, kterou vyžaduji i u našich lidí, je postupovat vždy pod-
le platné legislativy. Vše musí být lege artis: od převzetí odpadu, přes převoz 

Uplynulý rok byl skvělý,
ale stále musíme pracovat
na nových projektech

David Melichar vede čtyři roky SMOLO Services. Hovoří-
me s ním o nových klientech a plánech do budoucna.
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až po zpracování v zařízeních k tomu určených a schválených, např. v tako-
vém, které máme v Horním benešově. Skládka odpadů je velkou výhodou 
pro skupinu a skvěle hodnotím i spolupráci se SMOlO Hb, protože Petr Do-
ležel, který tuto společnost vede, to vidí stejně jako já a naši majitelé. Navíc 
Petr je vizionář a jeho myšlenky se mohou v budoucnu ukázat být průlomo-
vými.

Jste v tomto oboru pravidlem, nebo výjimkou?
Žel v Česku je pro mnohé zákazníky stále důležitější cena a zdánlivá jisto-
ta nabytá na základě předloženého souhlasu firmy opravňující k nakládá-
ní s odpady. V takovém případě se původce odpadu již dále aktivně neza-
jímá, kde a jak odpad skončil, i když cena mu může napovídat, že všechno 
není košer.

V západní Evropě jsou mnohem dál v myšlení i v tomto ohledu. Nejsou 
tam „odpadářské“ firmy, které působí na hraně zákona. Není možné, aby 
někdo nelegálně ukládal, či dokonce skupoval odpad, navážel jím haly a pak 
náklady za zneškodnění přenechal na stát a tím nás všechny.

Co by se mělo změnit?
Mnohem účinněji by zde měly pracovat kontrolní orgány. Neserióznost ně-
kterých zpracovatelů samozřejmě nejen poškozuje ty, kteří dodržují literu 
zákona, ale také ohrožuje životní prostředí.

Stále nás trápí neznámá, jakým směrem se stát a také kraje vydají v ob-
lasti zpracování odpadů. Kdy fakticky začne platit zákaz skládkování, jaké 
metody bude stát preferovat. Dlouho přešlapujeme na místě, není zřejmé, 
do kterých technologií a zařízení by zpracovatelé měli investovat nebo je 
vyvíjet. Chybějící rozhodnutí budou v  budoucnosti komplikovat život nejen 
nám, ale i původcům odpadů a dopadnou finančně na každého občana. 
Nové skládky se nepovolují a těm stávajícím začnou docházet kapacity.

Zmíníte zajímavý projekt, který nyní realizujete?
Spolupracujeme na projektu zařízení na zpracování a využití dřevěného od-
padu. Nositelem myšlenky uvedení tohoto zařízení do života je Ing. Marek 
Teichmann, waste stream manager SMOlO Services.

V současné době je stále větší přetlak odpadního dřeva z firem a také su-
roviny z „kůrovcového kácení“. Chceme toto dřevo zpracovávat na peletky 
nebo štěpku a dodávat je až koncovému zákazníkovi jako alternativní pali-
vo. Zařízení v  regionu tak významně ušetří na emisních povolenkách, což 
mohou kladně pocítit i klienti odebírající teplo. Také přechod z fosilních pa-
liv na dřevo v naší oblasti přispěje ke zlepšení ovzduší. 

Jaké jsou vaše profesní plány do dalších období?
Trápí nás, že kromě skládky máme málo koncových zařízení. To je pro nás 
velký úkol, protože s  nárůstem koncových zařízení na zpracování odpadů 
by se znatelně zesílila pozice skupiny i její finanční, kapacitní a organizační 
nezávislost na jiných firmách.

Těch oblastí, kde bychom je mohli realizovat, je více. Zmíním například 
zařízení na zpracování gastroodpadu (jídelní zbytky). Ročně převezmeme 
napříč regionem až 700 tun gastroodpadu a následně předáme ke zpra-
cování v bioplynových stanicích nebo kafilérkách. Máme záměr vybavit 
naše logistické centrum v bartovicích technologickým zařízením Ecoman 
Foodie Composter. Jedná se o inovativní technologii, která umožňuje zre-
dukovat obsah gastroodpadu o 90 % a přeměnit jej na kvalitní, zhygieni-
zované organické hnojivo. To znamená, že bychom se stali soběstační 
ve zpracování gastroodpadu a výrazně snížili náklady na jeho zpracování 
a přepravu.

t  Odprášení provozu Třineckých železáren se účinně projevilo ve snížení emisí prachu 
do ovzduší. 31
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Na co se musíme v nadcházejícím období zaměřit?
Firma SMOlO Services je pyšná, že je genderově vyváženou společností. Ne-
stavíme bariéry mezi prací žen a mužů a nabízíme rovné příležitosti ke kari-
érnímu růstu. Dáváme rovnou příležitost kolegům bez toho, abychom hod-
notili jejich věk. Jediným kritériem je kvalita odvedené práce. 

Nicméně tak jako tak musíme firmu omladit, vlastně jsme se tam sešli jed-
na generace a naším důležitým úkolem bude přijmout a profesně vychovat 
mladé zaměstnance, kteří budou schopni převzít do budoucna nejen mana-
žerské funkce. I to je důvod, proč připravujeme změnu benefitních programů 
pro zaměstnance.

Také chci konečně posunout firmu do 21. století v  oblasti sof twaru. Zjed-
nodušit administrativu, maximálně využít schopnosti stávajícího programu 
a přesvědčit své lidi, že to nedělám proto, abych někoho z nich potom jako 
nadbytečného propustil, ale abych rozšířil naše možnosti, kapacity, aby-
chom jednodušeji zvládli nové zakázky a dál zvyšovali kvalitu služeb.

David Melichar
Profesní kariéru začínal na pozici ekologa 
v ostravské strojírenské společnosti bastr 
už v  roce 1993, po absolvování chemické 
průmyslovky a povinné vojenské služby. 
Postupně pracoval pro několik firem. Od 
roku 2006 vede SMOlO Services jako jed-
natel. Firma zaznamenala meziroční ná-
růst obratu, dle ekonomických ukazatelů 
a úspěšnosti je zařazena do horních 10 pro-
cent firem podnikajících v oblasti služeb 
spojených s nakládáním s odpady v Morav-
skoslezském kraji, dává práci desítkám za-
městnanců.

Mezi její hlavní činnost patří komplexní 
nakládání s odpady, odvoz, separace, opti-
malizace sběru a zpracování. Posiluje svou 
pozici v oblasti legislativního poradenství.

p  Technologie odprášení ocelárny, kde dochází k zachytávání prachu.  

q  Bohemia Rings v Zámrsku na Pardubicku je přední firmou na tváření, zušlechtění 
a obrábění kovů.
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SMOlO Hydraulics letos zažilo rekordní 
růst a počátkem listopadu naši zaměst-
nanci teprve ve dvou a půlleté historii 
firmy vyexpedovali již 726. zakázku.

letošní rok je velice hektický a ná-
ročný. Měli jsme množství zakázek, 
na trhu hydraulických komponentů 
byl velký přetlak objednávek, produ-
centi nestačili vyrábět. bylo docela 
složité dodržet nasmlouvané termí-
ny, ale společně jsme to zvládli. Mu-
sím svůj tým velmi pochválit.

Nejsložitější byla dodávka osmi 
nakládacích jeřábů pro nová vozidla 
hasičů Správy železniční dopravní 
cesty. Jsou to první manipulační „hyb-
ridy“ ve službě této záchranné složky. 
Na podvozku Mercedes-benz 4x4 je 
namontován nakládací jeřáb, nosič 
kontejnerů a zvedací plošina. Vše je 
navzájem propojeno řídicí  jednotkou 
a pracuje nezávisle na sobě. 

Projekt trval rok a půl, spolupraco-
vali jsme na něm s dalšími čtyřmi sub-
jekty a kromě realizace a kompletace 
jsme navrhovali část nakládacího je-
řábu a dosáhli jsme toho, aby spolu-
pracoval s nosičem a plošinou. 

Máme ruky pro každou práci!
Nakládací jeřáby HMF společnosti SMOLO Hydraulics, která je 
nejmladší součástí naší skupiny, slouží již v osmi zemích Evropy.

Zajímavá byla také dodávka spe-
ciální hydraulické ruky, která pří-
mo  obsluhuje aktivní zónu jaderné 
elektrárny na Ukrajině.

Naopak patnáctimetrový návěs 
s  hydraulickou  rukou o celkovém 
zdvihu 8 tun pomáhá těžit rašelinu 
v bělorusku.
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Tomáš Němec
vystudoval ekonomii, ale technickým 
vozidlům se věnuje již od roku 1997. Část 
své profesní kariéry strávil v USA, po ná-
vratu domů vedl svou vlastní firmu, než 
se dal do služeb skupiny SMOlO.  

SMOlO Hydraulics s.r.o., je ryze česká 
nástavbářská společnost s povolením 
ministerstva dopravy ČR. Specializuje se 
na prodej, montáž, servis a revize přede-
vším hydraulických nakládacích jeřábů 
dánské produkce HMF a je výhradním 
zástupcem této značky na českém a slo-
venském trhu.

Využití hydraulických jeřábů 
například na lodích
Naše hydraulické ruky instalované 
na lodích pracují na českých vodních 
dílech, ale také na amsterodamských 
kanálech. Umí nejen čistit vodní ces-
ty od nahromaděného nepořádku, 
ale také pomáhají v  úzkých uličkách 
velkoměsta řešit průjezd záchran-
ných složek. 

Tyto celohliníkové lodě umí při 
dopravním kolapsu naložit z kanálu 
hydraulickou rukou např. sanitku se 
záchranáři a pacientem a po vodě ji 
dopravit na jiné místo, odkud již mů-
že pokračovat do nemocnice. 

Naopak obdobné instalace na na-
šich přehradách, jakými jsou lipno, 
Vltava, Slezská Harta nebo vodní ná-

drže na Vltavě, slouží především pro 
vyproštění a přesun nefunkčních lodí.

Řešení na míru 
společně s Dány
Hlavním sektorem pro nás jsou ovšem 
dodávky hydraulických jeřábů HMF 
a nástaveb na vozidla různých velikos-
tí. Montujeme a dodáváme je na vozi-
dla od 3,5 t VW Crafter, IVECO Daily, 
bonetti až po TATRy 8x8, MANy, 
SCANIE, M-b s přesně specifikovanou 
nástavbou tak, aby plnila ty nejnároč-
nější požadavky zákazníka. 

Jde o dánského světového výrobce 
hydraulických jeřábů se 70letou tradi-
cí. letos předáme již 65. kus. 

Náš tým se nedávno rozrostl o další 
perspektivní zaměstnance, například 

p  Naše realizace směřují do veřejného sektoru, k ozbrojeným složkám, komunálním službám a stavařům. Zařízení z Třince zvedají 
břemena na říčních kanálech v Amsterodamu, návěs ukládá panely v Bělorusku, hydraulická ruka pomáhá v jaderné elektrárně na 
Ukrajině a v Česku lze potkat na dálnicích i na železnicích vozidla, na jejichž vývoji jsme se podíleli.
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přibyl profesionální lakýrník, další me-
chanik a zásobovač. 

Firma také pořídila plně vybavenou 
servisní dodávku, která zajištuje opra-
vy na místě u zákazníků. To vše jsou 
další kroky pro  zkvalitnění a zrychlení 
našich servisních služeb s cílem zvýšit 
spokojenost zákazníků.

Co v dalších letech?
letos v  dubnu jsme se vydali do Mni-
chova na veletrh bAUMA, na němž se 
prezentovalo přes 3 500 vystavovatelů 
z 57 zemí, samozřejmě nechyběli žádní 
lídři oboru. Náš partner HMF tam měl 
rozsáhlou prezentaci své techniky. 

Účast na největším evropském ve-
letrhu strojů, vozidel a techniky nám 
umožnila získat celkový přehled o no-
vinkách, inovacích, technologiích, stej-
ně jako poznat požadavky současného 
trhu, trendy a směry, kterými se obor 
bude ubírat.

Chceme se více zaměřit na veřejný 
sektor, armádu, hasiče, plynaře, elek-
trikáře, komunál a hlavně stavaře. 

letos jsme poprvé realizovali hyd-
raulickou ruku na traktor, takže se nám 
otevírá i prostor v zemědělské technice. 

Vše je v souladu s naším předsevze-
tím: „Máme ruky pro každou práci!“

Před firmou stojí další investice, 
například nutně potřebujeme vlastní 
portálový jeřáb. V budoucnu budeme 
muset hledat další prostory, které 
nám umožní rozšířit počet zákazníků. 
Ty dosavadní svými rozměry příští vý-
voj společnosti omezují.

Tomáš Němec, 
jednatel SMOLO Hydraulics s.r.o.

pq  Vozidla pro hasiče působící v rámci SŽDC.
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REKORDY:
 32 000 000 – součet investicí ve skupině Smolo
 5 000 000 – m2 zametených vozovek lidmi a technikou ze Smolo Třinec
 776 000 –  na tolik korun přišly ochranné pracovní prostředky ve Smolo a beskydské stavební
 51 467 – počet stravenek vydaných ve skupině 
 2 000 – meníček vydá měsíčně restaurace bohemia
 1 790 – pro tolik zákazníků zpracováváme odpad
 726 – sportovců jsme letos podpořili
 329 – počet zakázek zrealizovaných ve Smolo Hydraulics
 97 – procent pracovníků beskydské stavební má Sš nebo Vš vzdělání
 90 – subjektů sídlí v budově Steelhouse
 34 –  počet realizovaných zakázek beskydskou stavební 

(10 – výstavba/přístavba, 11 – rekonstrukcí, 3 – demolice, 2 – sanace, 8 – oprav 

TECHNIKA:
 33 – velkých svozových aut máme k dispozici
 23 – strojů s vlastním motorem má k dispozici Smolo Třinec
 7 – velkých strojů má k dispozici Smolo Recyling

PERSONÁLIE:
 295 – tolik je nás v rámci dvou skupin: Smolo a Karta Group
 89 – je žen 
 206 – muži jsou v převaze
 4 – zde je co dohánět, toto je počet dětí narozených letos ve skupinách 
 21 – let je naší nejmladší kolegyni Ditě Stonawské ze Steelhouse 
 21 –  let je nejmladšímu kolegovi Kristiánovi Hutirovi 

z beskydské stavební

Naše skupiny rok od roku rostou, přibírají nové zaměstnance, kupují nebo obnovují další 
techniku. Máme nové klienty a realizujeme zajímavé a prestižní zakázky. Protože konec 
roku je vždy časem pro nějaké shrnutí a ohlédnutí za uplynulým obdobím, vybrali jsme pro 
Vás několik zajímavých čísel. Věříme, že mnohé z těchto ukazatelů budou ve stejném ob-
dobí v příštím roce ještě zajímavější.

Rok 2019
skupiny Smolo a Karta Group řečí čísel:
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DéLKY A MíRY:
 250 000 000 – množství stavebního odpadu v kg zpracovaného Smolo Recycling
 18 297 – počet km v rámci nejdelší pracovní cesty (Čína)
 7 300 – m2, o tolik výtluků je jen letos méně na třineckých vozovkách díky Smolo Třinec
 1 922 – tuto trasu v km urazil řidič, který odvezl náš speciální vůz do běloruska

VÁHY A MNOžSTVí:
 7 139 048 – odvezených nebezpečných odpadů z čištění spalin z TŽ za prvních 10 měsíců roku
 320 000 – kilogramů oceli zpracovali stavaři z beskydské stavební
 235 000 – kilogramů odpadů přijmeme na skládku v Hb denně
 210 000 – je volná kapacita skládky v Hb měřená v metrech krychlových
 13 800 – půllitrů piva vytočí naše servírky ročně
 6 330 – litrů hydraulického leje použilo Smolo Hydraulics
 5 000 – kilogramů masa ročně zpracují kuchaři v restauraci bohemia

VýROČí:
 72 – let má nejstarší kolega Jiří Zemna z týmu SMOlO Services
 63 – let je nejstaršímu pracovníku beskydské stavební Pavlu bockovi
 53 – let existuje budova Steelhouse (kolaudace proběhla 1. 11. 1966)
 44 – let u nás nepřetržitě pracuje zedník Jan Žikovič (v beskydské stavební a u předchůdců)
 41 – procent zaměstnanců beskydské stavební v ní pracuje déle než 10 let 
 27 – let má beskydská stavební
 23 – let má skládka v Horním benešově (první návoz proběhl 23. 9. 1996)
 23 – let existuje Karta Group
 23 – let odjezdí ve SMOlO Services řidič Jiří bodnár
 20 – let nepřetržitě pracuje v  recepci našeho hotelu služebně nejstarší recepční
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Hokej se v Třinci hraje 90 let, začínalo se na rybníku
Koncem roku, 27. prosince 2019, si 
připomeneme 90. výročí založení 
ledního hokeje v Třinci.

Oceláři významné výročí oslavili 
mimo jiné exhibiční reprízou finále 
extraligy z roku 1998 proti Vsetínu, 
které bylo jejich prvním bojem o titul.

V průběhu vzpomínkového střet-
nutí Oceláři ocenili mistrovské tituly 
i  dva Prezidentské poháry vítězů zá-
kladní části Tipsport extraligy. 

Ke stropu haly vyzdvihli jména za-
kladatele třineckého hokeje boleslava 
Moravce a čtyř slavných hráčů, jejichž 
čísla dresů se již v týmu nikdy nebu-
dou používat: Ľubomíra Sekeráše (77), 
Richarda Krále (91), Jana Peterka (11) 
a  Radka bonka (14). Na ledovou plo-
chu vjel otevřený autobus s hráči, kte-
ří v uplynulém soutěžním ročníku vy-
bojovali pro klub mistrovský titul.

Jubileum dává příležitost vzpome-
nout na úsměvné začátky. Zatímco jiné 
sportovní disciplíny podstatných změn 
nedoznaly, třinecký hokej se promě-
nil výrazně novou výstrojí, podporou 
a zájmem fanoušků.

zy a v roce 1929 SK Třinec. Všechny pat-
řily do 1. Slezské župy hokejové. Ve vů-
bec historicky premiérovém utkání se 
třinečtí borci střetli s KČST lazy.

Na přírodním ledě se
hrálo až do roku 1967
Kanadský hokej nebyl v té době pří-
liš znám a třinečtí funkcionáři po ob-
tížných jednáních nakonec nabídli 
místním nadšencům k  tréninku ryb-
ník U Glejtovny nebo také Glejtownia 
(smaltovna) pod římsko-katolickým 
kostelem. Na přírodním ledě se hrálo 
až do roku 1967. 

Do té doby byli hokejisté vystaveni 
rozmarům počasí, při oblevách byla 
sezona krátká a na nestabilním ledu 
hrozilo hráčům zranění. Když vytrva-
le sněžilo, zápasy se přerušovaly niko-
liv kvůli komerční přestávce, ale pro 
nezbytnost odmést z ledové plochy 
vrstvu sněhu. 

Třetina bývala dlouhá jen 15 mi-
nut, nikoliv dvacet, a jelikož mantine-
ly z dřevěných fošen byly nízké, nesmě-

Před válkou byly v Třinci
tři národnostní kluby
Prvním impulzem pro založení oddílu 
bylo 10. mistrovství Evropy v  ledním 
hokeji v roce 1925 ve štrbském Plese 
a Starém Smokovci. 

Nadšenec a sportovní redaktor bo-
leslav Moravec (podle svých vzpomí-
nek viděl zápas na ledě ještě před první 
světovou válkou v  Praze a ve švýcar-
sku) se šampionátu zúčastnil a rozho-
dl se prosadit u funkcionářů SK Třinec 
i tento zimní sport. 

Tehdejší výbor byl zapálený přede-
vším pro fotbal (v Třinci se organizo-
vaně hrál od roku 1921, kdy byla zalo-
žena polská SK Siła Trzyniec, ve stej-
ném roce vznikl německý klub  DSV 
Trzynietz a o dva roky později český 
klub SK Třinec, všechny tři kluby exis-
tovaly až do války). 

Na přelomu let 1929–1930 ve Slez-
sku začala vznikat první mužstva lední-
ho hokeje. Průkopníkem byl Sportovní 
klub Moravská Ostrava, následovaly SK 
Slovan Ostrava, SSK Vítkovice, KČST la-

38

SP
O

N
ZO

RI
N

G



lo se u nich do hráčů vrážet. Převahu 
v týmu měli zaměstnanci Třineckých 
železáren.

První chrániče 
a oplocení za výhru
Hokejisté nastupovali na led v letních 
fotbalových trikotech a trenýrkách, 
bez chráničů. První chrániče získali až 
od klubu lTC Praha, který viděl třinec-
ké mužstvo hrát ve Starém Smokovci. 
Díky tomuto turnaji byl v Třinci ryb-
ník oplocen. 

Stalo se tak po příslibu, že pokud 
alespoň jeden zápas na Slovensku vy-
hrají, rybník jim oplotí. Uvedl to Jakub 
Giercuszkiewicz ve své diplomové 
práci Historie třineckého hokeje od 
roku 1929 do roku 2009.

Nejlevnější hokejka
stála jen 5 korun
Vybavení hokejistů ještě dlouho ne-
připomínalo to dnešní. Vzpomínal na 
to jeden z trojice slavných bratří Vin-
courů, kteří hráli za kdysi úspěšný Sla-
voj Český Těšín na přírodním kluzišti 
u mlékárny. 

„Ještě v  50. letech byla hokejová 
vyrážečka z kůže, s půlcentimetrovou 
izolací z filcu, chrániče byly kožené, 
a když namokly, byly to opravdové be-
tony. Když jsme je během hry protrh-
li, na led se sypaly piliny. Chytal jsem 
roky bez škrabošky a v čepici. Helmu 
jsem dostal až v  roce 1962. První hůl 
se zakřivenou čepelí, díky níž se hra 
velmi zrychlila, přivezl do Českoslo-
venska Jozef Čepla z utkání v Kanadě 
v  roce 1963,“ vzpomínal již zesnulý 
Stanislav Vincour. 

Jeho oddíl si první pořádné vybave-
ní koupil až v  60. letech minulého sto-
letí, a to díky finančnímu daru tehdej-
šího ředitele Třineckých železáren Mi-
roslava boublíka ve výši 10 tisíc korun.

brankářská hokejka stála tehdy 
pouhých 5 korun, hráčské dřevěné 
hokejky 20 až 30 korun a specializo-
vaná prodejna byla až v Žilině.

19. listopadu 1908 byl úředně uznán v Praze 
Český svaz Hockeyový.

Rok 1929, sestava prvního mužstva SK Třinec: 
Josef šafarčík, Karel bašta, Karel Cieslar, 
Wilfrid Haberman, Ruda bierski, Ruda 
Polok, Pavel Sýkora, brankář Závodský. 

Sezona 1930/1931, první mistrovské zápasy 
v rámci I. třídy Slezské župy hokejové.

17. února 1967 byl otevřen první zimní 
stadion s umělým kluzištěm v Třinci. 
Střechy z ocelových konstrukcí z werku se 
dočkal až 31. prosince 1976. Původní 
projekt výstavby ledové plochy na borku 
nebyl nikdy uveden do života.

Sezona 1969/1970, třinečtí hokejisté poprvé 
hráli II. ligu.

Od sezony 1995/96 hrají extraligu.
Sezona 2010/2011, historicky první  titul mistra 

České republiky, prvenství zopakovali po 
osmi letech.

31. června 2014 byla uvedena do provozu 
nová WERK ARENA.

Názvy klubu:
1929 – SK Třinec, 1938 – KS Zaolzie,
1939 – SK Železárny Třinec,
1950 – TŽ VřSR Třinec, 1988 – TŽ Třinec,
1994 – HC Železárny Třinec,
1999 – HC Oceláři Třinec

Skupiny Smolo a Karta Group jsou hrdým sponzorem HC OCELÁŘI TŘINEC!
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Kolik a jakých chodů by mělo 
být na tradiční tabuli
Jídla na štědrovečerním stole byla vždy 
především postní a připravena baly ze 
základních surovin: mouky, zelí, hrachu, 
fazole, tuřínu, brambor, krup, hub, su-
šeného a čerstvého ovoce a ořechů. 
Nesměla chybět krupičná kaše, jelikož 
množství zrníček věštilo, kolik vajíček 
snesou slepice v dalším roce. říkalo se 
také, že czym wiyncej jodeł nagotuje 
gospodyni na wieczerze, tym wiynkszy do-
statek bydzie w chałupie przez cały rok. 

lidé věřili, že je třeba okusit ze vše-
ho, aby se člověk vyvaroval v  dalším 
roce hladu, ale také se nesmělo úplně 
všechno sníst.

Počet chodů 
podle 12 apoštolů
Večeře se měla skládat z dvanácti cho-
dů, podle počtu apoštolů. V katolic-
kých domácnostech to bývala striktně 
postní večeře, u evangelíků se objevo-
valy také masité pokrmy. Podle bada-
tele kultury těšínského Slezska Józefa 
Ondrusza to byla vánočka s mlékem, 
moczka ze świńskigo bachora (omáčka 
z  vepřového žaludku) nebo polywka 
z  vepřových střev nadívaných žlutou 

Kapr se salátem je u nás celkem novinka
O počtu jídel na štědrovečerním stole a adventních zvycích na Těšínském Slezsku

kaší se smetanou, polévky hrachová 
nebo fazolová se sušeným ovocem, 
hrách maštěný máslem, zelí s fazole-
mi, zelí s bramborami a uzeným, kru-
pička nebo rýže s máslem a skořicí. Na-
konec pak kompot ze sušeného ovoce 
a zozworki (sladké pečivo se zázvorem) 
nebo powidłowa moczka z  buchetkami 
(omáčka z povidel s buchtičkami).

Folklorista Wladyslaw Młynek uvá-
dí, že na Jablunkovsku se po nakrájení 
štědrovečerního chleba mazaly krají-
ce máslem a sýrem nebo se máčely 
v teplé vyškvařené slanině – szpyrkach. 
Následovala hrachová polévka s chle-
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bem, jelito se zelím a bramborem, 
pečená bachora – vepřová střeva plně-
ná strouhanými bramborami a kous-
ky bůčku. 

Na vesnici, především v  chudých 
rodinách, se podávala moučná jídla: 
nudle s máslem, luštěniny. Následova-
ly koláče, vánočka nebo zawijok – ma-
kový závin s mlékem nebo meltou, su-
šené ovoce a z něho uvařený kompot. 



V Těšíně a okolí se do dnešního dne 
vyrábějí szulki, ruličky z velmi tenkého 
oplatkového těsta s přidáním medu, 
upečené krátce na litinové pánvi a za-
tepla stočené do trubičky. Připravova-
ly se především v evangelických do-
mech, i když je pekly i řádové sestry 
alžbětinky v Jablunkově.

Kapr se salátem 
až v mezi válečném období
Čím blíže k dnešním časům, tím roste 
rozmanitost, ale také dochází k unifi-
kaci štědrovečerní tabule. Příkladem 
je rybí polévka, smažený kapr a bram-

borový salát i v lokalitách, kde dříve 
nebyly ani známy a kde se mimořád-
ně mohl objevit nasolený sleď. 

Například v beskydech se kapří 
maso nejedlo ještě před sto lety. Také 
bramborový salát si našel cestu do 
domácností na Těšínsku až v 30. le-
tech 20. století. 

Sekera pod stolem 
chránila rodinu
štědrovečerní večeře byla vždy velikou 
událostí, a mnohé pověry byly spoje-
ny dokonce s prostíráním. Pod ubrus 
se dávaly peníze k  zajištění dobroby-
tu, pod stůl sekera, která měla ochrá-
nit rodinu před bolestí nohou a další-
mi neduhy. Nohy stolu mohly být ob-
točeny železným řetězem, který měl 
odhánět zlé moci.

Společné zpěvy 
a jídlo z jedné místy
štědrovečerní večeři na Těšínském 
Slezsku zahajovala a uzavírala spo-
lečná modlitba nebo zpěvy, které by-
ly vždy poděkováním za prožitý rok 
a prosbou o další požehnání. Násle-
dovalo dělení se posvěceným oplat-
kem a vzájemné přání.

Jedlo se pomalu a důstojně. Ještě 
do konce meziválečného období se 
podávaly jednotlivé chody ve společ-
né míse a věřilo se, že se nemá odklá-
dat lžíce. 

Večeři uzavírala společná modlitba 
a zpívání koled. V okolí Třince bral po-
stupně každý u stolu do ruky kancynoł 
(zpěvník náboženských písní) a otevíral 
jej na náhodné straně. Pokud to byla 
postní píseň, čekal jej smutný rok. Jiná 
věštění – jako sfouknutí svíčky, krájení 
jablek – se mnohde praktikují dodnes. 41

Vá
N

O
ČN

í Č
AS

Po večeři dostávaly děti skromné 
dárky, které naděloval Andílek nebo 
Ježíšek, nikdy Mikuláš. Zdá se, že na-
dílka pod strómkym přišla až s volně 
stojícím ozdobeným stromečkem, kte-
rý začal v meziválečném období nahra-
zovat původní větev, zavěšenou u stro-
pu, které se v nářečí říká podłaźniczka, 
połaźniczka nebo goiczek. 

Po večeři šli katolíci na půlnoční 
a evangelíci čekali na jitřní, která byla 
kolem páté ráno.

Patku ze štědrovečerního 
chleba odložte
První krajíc chleba – tzv. godni kraiczek 
– který na začátku večera odkrojila hla-
va rodiny, bylo třeba schovat. lidé věři-
li, že má magickou ochrannou moc, za-
jišťuje úrodu, a dokonce se používal 
v léčitelství. Vůbec celý štědrý den byl 
velmi magický. Na Těšínském Slezsku 
lidé věřili, že přesně o půlnoci se voda 
ve studních a potocích mění na víno. 
Jen člověk spravedlivý však mohl být 
odměněn okoštováním tohoto nápoje.

První hod vánoční
Tento den byl vyplněný modlitbami 
a společným zpíváním koled a snída-
ně, oběd i večeře měly slavnostní ráz. 
Podávaly se pečené v brótwanioku jeli-
ta, ale také strucla (vánočka), koláče, 
bábovka s meltou vylepšenou pravou 
kávou. Často se také dojídaly zbytky 
z  večeře. Po dopolední návštěvě kos-
tela se podával slavnostní oběd, pře-
devším vývary, pečeně nebo vařené 
maso, brambory, zelí. Tento den se 
trávil doma a nepracovalo se.



V budově  Steelhouse je gurmánům k dispozici nově pojatá restaurace, jejíž 
název je odvozen od latinského pojmenování Česka – Bohemia.

Filozofie gastronomického podniku je založe-
na na české, moravské a slezské kuchyni v mo-
derním pojetí. Samozřejmostí je plzeňské pi-
vo, odborně točené do chlazených sklenic, 
a kvalitní moravská vína z vyhlášených viničních tratí. 

Majitelé se inspirovali ve stejnojmenném podniku, který sklízí úspěchy v polské 
Varšavě. „Se zakladatelem varšavské bohemie jsme obchodními partnery a jeho 
pojetí restaurace, jednoduchý a elegantní design, stejně jako koncept kuchyně nás 
zaujaly. Ve Varšavě se bohemia stává gastronomickou mekkou polských gurmá-
nů. Protože sídlíme přímo na hranici, tak jsme si v době hledání dalšího konceptu 
bývalé Panoramy a pak Steel restaurace řekli, že se stejnou myšlenkou můžeme 
oslovit i labužníky v okolí. Zároveň jsme chtěli lépe zviditelnit budovu Steelhouse, 
protože tento prostor by si zasloužil být plný nejen v době snídaní a oběda, ale i ve-
čer,“ popsal genezi vzniku třinecké bohemie její provozovatel Jan bobek.

Rekonstrukce kuchyně proběhla už loni, na podzim získala zbrusu nový 
vzhled i samotná restaurace.

V Bohemii je polská jen prvotřídní vodka
Výjimkou v konceptu je nabídka excelentní polské vodky Chopin, která je vyrá-
běna dle druhu ze speciální odrůdy brambor (černý uzávěr), žita (červený uzá-
věr), zlatý Chopin je z pšenice.

Vodka Chopin se vyrábí od roku 1993, a to především na export, hlavně do 
USA. Získala řadu prestižních ocenění, např. hned dvě zlaté medaile na světo-
vé soutěži destilátů World Spirits Competition v San Franciscu. U příležitosti 
200. výročí narozenin nejslavnějšího polského skladatele putovala do Holly-
woodu 200litrová láhev této vodky, obal vyrobili čeští skláři.

Gastro týdny budou i nadále
bohemia i nadále pořádá četné firemní i soukromé akce a bude pokračovat – 
dle sezonní nabídky – také v gastrotýdnech, na které si zákazníci zvykli i při dří-
vějším pojetí restaurace. Zatímco v listopadu si návštěvníci pochutnali na hu-
sích specialitách a svatomartinském vínu, v prosinci to bude zabijačkové menu.

Bohemia otevřela pro gurmány a milovníky dobrého pití
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