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Úvodní slovo:  
V lednu roku 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, čímž započala „transformace“ 
občanských sdružení na spolky. Došlo tak ke změně stanov a názvu naší organizace z Občanské 
sdružení – TRIANON na TRIANON, z.s. (zapsaný spolek). 
Cíle pro rok 2014 se nám podařilo naplnit. I v roce 2014 proběhla rekonstrukce chráněné dílny, 
která přispěla ke zlepšení logistiky pracovního programu Separace pro recyklaci. V novém prostoru 
již pracují ženy se zdravotním postižením, rozebírají zde drobné elektrosoučástky. V nových 
prostorách probíhá i výuka technického kroužku pod vedením doktorandů z VŠB-TU Ostrava. 
Rekonstrukce proběhla za finanční podpory Nadace ČEZ a města Český Těšín.  
Zastaralé a nevhodné stoly a židle v chráněné dílně byly částečně vyměněny za moderní dílenské 
stoly a židle. Pořízením infrazářičů došlo ke zvýšení tepelné pohody naších zaměstnanců 
pracujících v hale v zimním období.  
V rámci projektu Digitalizace a skartace vzniklo ve spolku TRIANON nové pracovní zázemí pro 
multifunkční zařízení, skartovací stroj a administrativní posilu, projekt je dotován ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR. Od tohoto projektu očekáváme, že přinese naší organizaci větší finanční 
soběstačnost a nezávislost. 
V roce 2014 jsme navázali spolupráci s našim novým velkoobjemovým dodavatelem 
elektroodpadu, kterým je společnost OKD, a.s. Je to po Třineckých železárnách a společnosti ČEZ 
třetí velká firma, která se rozhodla takto podpořit zaměstnávání osob se zdravotním 
znevýhodněním. Díky tomu vznikla nová pracovní místa pro občany se zdravotním handicapem.  
Za velký úspěch považujeme získání Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 
2013 za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblastech sociální, ekonomické a 
environmentální. 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam Šuňal 
  předseda 

 
Posláním naší organizace je: 
Rozvoj občanské společnosti prostřednictvím triád pilotního programu Bez Bariér Bez Hranic 
Integrace zdravotně handicapovaných v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let 
Ekologie a ochrana životního prostředí 
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Základní informace: 
Složení statutárních orgánů 
Předseda:   Viliam Šuňal 
Místopředseda:  Dana Vojnarová 
Hospodář:   Lenka Vojnarová 
 
 
Členskou základnu spolku TRIANON tvoří celkem 9 lidí a členové ze svého středu volí statutární 
orgány: předsedu, místopředsedu a hospodáře. TRIANON, z.s. je zakládajícím členem 
Středoevropské skupiny pro integraci (CEGI – vznik 2009) a Klastru sociálních inovací a podniků 
SINEC (2013).  
 
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2014 
Hlavní pracovní poměr: 27 
Dohody o pracovní činnosti: 2 
Dohody o provedení práce: 22 
Dobrovolníci: 5 
 
 
Organizace je otevřena zapojení zájemců do realizace svých aktivit. 
 
 
 

 
Realizace aktivit pilotního programu BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® (dále jen BBBH): 
 
 

1. Mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®  
12. mezinárodní konference BBBH® byla zaměřena na téma „Sociální inovace v kontextu vývoje 
zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v rámci potenciálu územní spolupráce CZ-SK-PL 
(TRITIA)“. Místem konání konference byly Lázně Darkov a Obchodně podnikatelská fakulta 
v Karviné. Celkem se konference účastnilo 75 osob, např. zástupci zdravotně postižených, 
představitelé měst a obcí regionu, podnikatelských subjektů a vědecko-vzdělávacích institucí. Díky 
finanční podpoře měst Český Těšín, Havířov a Karviná jsme mohli zorganizovat konferenci a vydání 
sborníku s ISBN 978-80-905573-2-1 a dokonce poskytnout dary zdravotně postiženým dětem 
z Havířova, Karviné a Třince.  

    

     
12. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 
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2. Pracovní integrace OZP 
Chráněná dílna prošla v předešlém roce 2014 většími personálními změnami, počet dělníků 
pracujících ve výrobním provozu Separace pro recyklaci vzrostl celkem o sedm zaměstnanců. 
Za rok 2014 dílna vyseparovala a zpracovala celkem 211,5 tun materiálu skládajícího se z 
jednodruhových plastů a kancelářské techniky. I v tomto roce prošla chráněná dílna rekonstrukcí 
za finanční podpory města Český Těšín a Nadace ČEZ. Původně byla roztroušena do více místností, 
rekonstrukcí tak došlo k jejímu zvětšení, což přispělo ke zlepšení logistiky pracovního procesu ve 
výrobním programu Separace pro recyklaci. V nově rekonstruovaném prostoru již pracují ženy se 
zdravotním postižením, jejichž úkolem je rozebírání drobných elektrosoučástek. 
Dosud nevyužívaný objekt kotelny byl stavebně výrazně upraven a vznikly podmínky pro zcela 
nové činnosti. Byla zřízena a vybavena laboratoř pro výuku technického kroužku, který navštěvují 
žáci ZŠ a studenti SŠ z Českého Těšína a okolí. Kromě toho byla vybudována také fotovoltaická 
elektrárna a solární ohřev vody na střeše budovy Trianonu, dobíjecí stanice pro elektromobily, 
instalována kogenerační jednotka a tepelné čerpadlo pro výrobu elektrické energie a ohřev vody. 
Celý systém je bohatě osázen prvky snímání hodnot a regulace výkonu. To vše dalo vznik novému 
Společnému výzkumnému a monitorovacímu centru VŠB-TUO – TRIANON, z.s., který je pro 
všechny tyto účely využíván. 
Rekonstrukci objektu podpořilo město Český Těšín a Nadace VINCI ČR. 
 
 
3. Rekonstrukce chráněné dílny  
I v tomto roce prošla chráněná dílna rekonstrukcí za finanční podpory města Český Těšín a 
Nadace ČEZ. Původně byla roztroušena do více místností, rekonstrukcí tak došlo k jejímu 
zvětšení, což přispělo ke zlepšení logistiky pracovního procesu ve výrobním programu Separace 
pro recyklaci. V nově rekonstruovaném prostoru již pracují ženy se zdravotním postižením, jejichž 
úkolem je rozebírání drobných elektrosoučástek. 
 
 

     
 

     
Rekonstrukce chráněné dílny (provoz II) 
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Revitalizace laboratoře II (kotelna) 

 
 
 

       
 

     
Revitalizace chráněné dílny pro pracovní program Digitalizace a skartace 
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Rekonstrukce laboratoře I (SVMC) 

 
 
4. Ekologické aktivity – program Dni energie na Olši/Olzie 2014 
Každoročně realizujeme ekologické aktivity Dni energie na Olši/Olzie a nejinak tomu bylo i v roce 
2014. Skladba finančních sponzorů tohoto programu se oproti loňsku nezměnila, tímto děkujeme 
městu Český Těšín a Moravskoslezskému kraji za podporu. Valnou většinu účastníků Dni energie 
tvořili žáci a studenti se svými učiteli z České republiky, Polska a Slovenska. Obsah programu Dni 
energie zůstává nadále stejný: 
V mezinárodní výtvarné soutěži Ekoplakát měli žáci možnost přihlásit do soutěže plakáty 
s ekologickou tématikou. Porota označila úroveň ekoplakátů jako velmi dobrou, proto udělila 
několik prvních, druhých a třetích míst. Vítězové byli oceněni drobnými dárky a navíc byla porotou 
udělena i zvláštní cena autorům modelu žirafy pod vedením Mgr. Jany Čechovské ze ZŠ Slovenská 
z Karviné. Škola každoročně finančně podporuje chov žirafy Orionky v ostravské ZOO, proto se 
tím autoři inspirovali. Více informací o této soutěži naleznete zde: 
http://www.ostrianon.cz/clanek/mezinarodni-soutez-ekoplakat-2014/.  
11. mezinárodní studentská konference Obnovitelné zdroje v teorii a praxi se tentokrát 
konala na polské straně. V roce 2014 probíhala konference v aule Zespołu Szkół Technicznych im. 
płk. Gwidona Langera v Cieszynie. Téměř 100 studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků 
středních a vysokých škol z České republiky, Polska a Slovenska přivítala ředitelka školy Mgr. B. 
Cholewa a předseda TRIANON V. Šuňal. Konference se aktivně zúčastnily ZSMS Jastrzębie-Zdrój, 
Evanjelická spojená škola v Martině, Gymnázium Třinec, Gymnázium Karviná a další. 
Celkem bylo prezentováno na 13 projektů a 7 demonstračních modelů vyrobených studenty k 
aplikaci obnovitelných zdrojů energie.  
Nakonec byli studenti odměněni věcnými dary. Každý prezentující student obdržel diplom a 
doprovázející pedagogové děkovné listy. 
8. diskusní panel k energetické bezpečnosti měst a regionů se tento rok uskutečnil na 
české straně na městském úřadu v Českém Těšíně. O organizaci se postaral tým ze spolku 
TRIANON. Účastníky panelu byli studenti SŠ a VŠ, představitelé municipalit, vědy, vzdělávacích 

http://www.ostrianon.cz/clanek/mezinarodni-soutez-ekoplakat-2014/
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institucí, firem a občanského sektoru z příhraničních regionů ČR, PL a SK. Mezi účastníky nechyběli 
ani poslanci ČR paní O. Havlová a pan Radek John.  
Na ekohappeningu pro veřejnost na náměstí ČSA v Českém Těšíně byly prezentovány vybrané 
nejlepší exponáty mezinárodní soutěže EKOPLAKÁT, výroba absorbéru solárního panelu pro ohřev 
vody, funkční model energetické nezávislosti domu, separace elektroniky a plastů pro recyklaci, 
elektromobilita a programové tiskoviny o ekologických aktivitách partnerů. 
V rámci dne otevřených dveří letos navštívilo TRIANON na 30 žáků 9. tříd ze ZŠ Pod Zvonek.  
Předseda spolku seznámil žáky základních škol s výrobním provozem Separace pro recyklaci, poté 
měli žáci možnost zapojit se do demontáže počítačů, kopírek a jiné elektroniky za asistence 
zaměstnanců provozu. Během letní studentské praxe u nás studenti získali zkušenosti 
s demontáží elektroniky a separací plastů v kolektivu našich zdravotně handicapovaných 
zaměstnanců a kromě toho jim bylo umožněno seznámit se s psaním grantových žádostí a 
zúčastnit se dotazníkového šetření. V poslední den praxe se konala tradiční aktivita Vyrob si 
vlastní kolektor, během níž se studenti dozvěděli, jak vyrobit absorbér kolektoru a jak kolektor 
pracuje k ohřevu vody. Spolek TRIANON předal Evangelické spojené škole v Martině cenu pro 
nejaktivnější školu v mezinárodních eko aktivitách za rok 2014, kterou vyrobili žáci ZŠ Slovenská 
v Karviné. Hlavními spoluorganizátory vyjmenovaných akcí byli TRIANON, z.s., VŠB-TU Ostrava, 
Gymnázium Český Těšín, Zespół szkół technicznych Cieszyn a Uniterm Bielsko-Biała. 
Nově u nás probíhá také výuka technického kroužku, který navštěvují žáci ZŠ a studenti SŠ 
z Českého Těšína a okolí. Kromě toho byla vybudována také fotovoltaická elektrárna na střeše 
budovy Trianonu, dobíjecí stanice pro elektromobily či solární ohřev vody. To vše dalo vznik 
novému Společnému výzkumnému a monitorovacímu centru, který je pro všechny tyto účely 
využíván. 
 
 

     
Mezinárodní studentská konference       Den otevřených dveří   Letní studentská praxe 

 

     
Ekohappening         8. diskusní panel              Výstava ekoplakátů 
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5. Senior Internet Euro Klub (SIEK) 
V roce 2014 slavil program Senior Internet Euro Klub kulaté výročí svého založení. Spolek 
TRIANON ve spolupráci s Domovem pro seniory v Českém Těšíně před 10 lety odstartoval 
program pro seniory, ve kterém senioři s nadšením „surfují“ po internetu pod odborným vedením 
lektorů – studentů gymnázia na Frýdecké ulici. SIEK je nedílnou součástí aktivit našeho spolku a 
jeho cílem je pomoci seniorům při seznamování s internetem a jeho způsoby komunikace. Kurz 
probíhá ve školním roce od podzimu do jara. Tato moderní mezigenerační komunikace je přínosná 
pro obě strany, mladá generace se naučí trpělivosti během provádění seniorů světem internetu. 
Výuka, které se v roce 2014 účastnilo 16 seniorů a 7 lektorů, probíhala v Domově seniorů a 
v počítačové učebně gymnázia na Frýdecké ulici. Tato aktivita byla finančně podpořena městem 
Český Těšín. 
 

     
Senioři a lektoři při výuce 

 

 
6. Projekty 
V roce 2014 jsme byli vedoucími projektu s názvem „Cestování bez bariér“ (č. reg. 
CZ/FMP.12/0330). Našim projektovým partnerem byla společnost Kazuist, s.r.o. z Třince. Hlavním 
cílem projektu bylo posílení a rozvoj dlouhodobé spolupráce v oblasti integrace OZP a seniorů do 
volnočasových aktivit v rámci služeb cestovního ruchu, posílení kontaktů a mezisektorové 
spolupráce relevantních aktérů ziskového, neziskového a komerčního sektoru za účelem podpory 
rozvoje příhraničního přístupného cestovního ruchu a zvýšení atraktivity příhraničních regionů pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Projekt trval 11 měsíců od listopadu 2013 do 
září 2014. Výstupem projektu byla studie s názvem „Přístupný cestovní ruch v regionech Těšínské 
Slezsko a Turiec“, 4 karty informující o přístupnosti vybraných turistických atraktivit a jeden tip na 
výlet. 

 

     
Projekt „Cestování bez bariér“ 

 
 
Žilinská pobočka Slovenské agentury životního prostředí spolu se spolkem TRIANON 
jakožto hlavním přeshraničním partnerem implementovala projekt „Propojení území 
v příhraničním regionu prostřednictvím ekologických sítí“, který byl spolufinancován Evropským 
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fondem regionálního rozvoje v rámci programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – 
Česká republika „Společně bez hranic“. Projekt byl realizován v období od 1. 6. 2014-27. 2. 2015, 
a to za podpory odborníků z oblasti ochrany přírody a krajiny, tak i zástupců veřejné správy a 
dalších organizací. Hlavním cílem projektu bylo propojení území okresů Karviná, Frýdek-Místek, 
Čadca a Kysucké Nové Mesto prostřednictvím ekologických sítí a vytvořit tak podmínky pro trvalé 
zachování kvalitního životního prostředí po obou stranách hranice. 
Stěžejním výstupem projektu je odborná studie poskytující cenné informace o řešeném území a 
obsahující také návrhová řešení pro přeshraniční propojení nově navržených či stávajících 
přírodních a krajinných prvků. Součástí odborné studie jsou také mapové výstupy příslušných 
řešených oblastí. Celá studie včetně map a dalších příloh je k dispozici ve spolku TRIANON a lze 
ji získat prostřednictvím emailu predseda@ostrianon.cz. Projekt byl ukončen v únoru 2015 
závěrečnou konferencí v Žilině. 
 

     
 

     
Workshop „Síťování“ 

 
 
Dále jsme společně s organizací Občianske združenie TRIANON se sídlem v Martině uskutečnili ve 
dnech 5. 7.-7. 7. 2014 projekt Dni energie v rámci programu Přeshraniční spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika. Mikroprojekt byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu 
mikroprojektů, spravovaného Trenčianským samosprávným krajem. Cílem akce Dni energie je 
zvýšit povědomí o ochraně životního prostředí a zelených energiích, součástí je i výtvarná soutěž 
Ekoplakát. 
 

     

mailto:predseda@ostrianon.cz
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Dni energie v Martině 

Proběhlo také monitorování turistických cílů v příhraničním území Polské republiky ve spolupráci 
se společností Kazuist s.r.o. pro Klastr cestovního ruchu. Pod drobnohledem byly tyto turistické 

cíle: 

 Židovský hřbitov v Cieszynie 
 Kostel v Cieszynie 
 Muzeum Skoczów 

 

     
 Židovský hřbitov v Cieszynie        Kostel v Cieszynie   Muzeum Skoczów 
 
 

7. Den dobrovolnictví Třineckých železáren, a.s.  
V rámci dobrovolnického dne, který se konal i letos, nás přišli pracovně podpořit naši chráněnou 
dílnu manažeři z Třineckých železáren. Letos nám pomohli s výmalbou místnosti, kde již probíhá 
výuka technického kroužku. Ženy si tradičně vzaly na starost mytí oken. Po práci jsme manažery 
provedli po provozu naší CHD a našla se chvilka k příjemné diskusi mezi našimi zaměstnanci a 
manažery TŽ. 

 

     
Dobrovolnický den TŽ, a.s. 
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Hospodaření organizace:  
 

Výnosy Náklady 

Tržby z prodeje služeb 568 000 Spotřebované nákupy 1 710 000 
Ostatní výnosy 0 Služby 2 265 000 
Tržby z prodeje materiálu 2 426 000 Mzdové náklady 2 459 000 
Přijaté dary 85 000 Daně a poplatky 7 000 
Členské příspěvky 3 000 Ostatní náklady 38 000 
Provozní dotace 2 914 000 Odpisy 1 000 

Celkem výnosy 5 996 000 Celkem náklady 6 480 000 

Ztráta -484 000     
 
 
Ztráta vznikla financováním tří projektů: 
 

 „Propojení území prostřednictvím ekologických sítí“, kód ITMS 22420220043 
 „Cestování bez bariér“, č. reg. CZ/FMP.12/0330 
 „Digitalizace a skartace“, identifikační č. EDS 117D816001004 

 
 
Spolupráce a partnerství: 
 
V roce 2014 jsme partnersky participovali na projektech, kdy vedoucími projektu byli: 
 

 SAŽP – „Propojení území prostřednictvím ekologických sítí“ 
 OZ TRIANON SK – „Dni energie“ 
 
 

Dále jsme spolupracovali s:  
 

 Vysoká škola báňská – Technická univezita Ostrava 
 Slezská univerzita – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 
 Zespół szkół technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie 
 KAPA, o.p.s. 
 Kazuist, s.r.o. 
 OZ TRIANON SK 
 Uniterm Bielsko-Biała 
 CRIS 
 Car Club Polska sp. z o.o. 
 Gymnázium Český Těšín, p.o. 
 ZSMS Jastrzębie-Zdrój 
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Poděkování za pomoc a podporu: 

Za pomoc a podporu v roce 2014 patří poděkování následujícím společnostem: 
 

Třinecké železárny a Moravia Steel, a.s. 
Lázně Darkov, a.s. 
Město Český Těšín 

Moravskoslezský kraj 
Nadace ČEZ 
AUTOLAB 

Nadace OKD 
OKD, a.s. 

Statutární město Karviná 
Statutární město Havířov 

Úřad práce ČR – pobočka Karviná 
Remarkplast, s.r.o. 
Jaroslava Štěbrová 

ČEZ Distribuce, s.r.o. 
 
 

Naše poděkování patří také všem dobrovolníkům. 
 
 
Kontakty: 
 
TRIANON, z.s. 
Adresa sídla: Na Horkách 1701/23, 737 01 Český Těšín 
IČ: 26621908 
DIČ: CZ26621908  
Mobil: +420 775 054 233, 775 145 047 
e-mail: vis@ostrianon.cz 
www.ostrianon.cz 
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