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Úvodní slovo 
 
Každý rok v TRIANONU slibuje spoustu překvapení, problémů, ale i inovativních nápadů a všechno 
to je pomyslným můstkem k pohybu vpřed. Mohu potvrdit, že ani rok 2015 nebyl výjimkou a o to 
víc jsem rád, že se nám jej podařilo úspěšně zvládnout.  
K milému překvapení a potěšení jsme v květnu 2015 získali cenu Nadace OKD 2014 za projekt 
„TRIANON jede!“ v programu Pro zdraví. 
Držíme krok s dobou a sledujeme nejnovější trendy v oblasti moderních technologií, obnovitelných 
zdrojů energií a nakládání s odpady. Stále rozvíjíme náš program Separace pro recyklaci a podařilo 
se nám také rozjet nový provoz Digitalizace a skartace jako reakci na sílící trend elektronizace 
dokumentů především ve veřejné správě a firmách. Díky vzniku nového pracoviště jsme schopni 
poskytnout pracovní uplatnění vzdělaným ženám se zdravotním handicapem v českotěšínském 
regionu a okolí, čímž naplňujeme náš hlavní záměr – podporu integrace zdravotně 
handicapovaných osob do společnosti. Zároveň vybudováním nového provozu, jenž svým 
charakterem činnosti nijak nesouvisí s činností stávajícího provozu Separace pro recyklaci, 
usilujeme o diverzifikaci rizik a větší finanční soběstačnost.  
Děkuji všem zaměstnancům a partnerům za odvedenou práci, podporu a důvěru ve spolek 
TRIANON. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam Šuňal 
  předseda 
 

 
Misí organizace je rozvoj prvků občanské společnosti v rámci systému triád pilotního programu 
Bez bariér bez hranic®. 
Hlavním cílem organizace je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, edukace dětí 
a mládeže v oblasti ochrany životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie a vzdělávání 
seniorů. Studenti v roli lektorů vedou seniory k počítačové gramotnosti v kurzech Senior Internet 
Euro Klub. 
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13 
let realizace pilotního programu BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 

 

2 
pracovní programy  

Separace pro recyklaci a Digitalizace a skartace 

 

26 
stálých zaměstnanců, z toho 23 se zdravotním postižením 

 

194,8 
tun zpracovaného materiálu v provozu Separace pro recyklaci 

 

7 
realizovaných projektů 

 

303 
návštěvníků na našich ekologických a osvětových akcích 
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Základní informace 
Orgány spolku jsou členská schůze a výbor. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. 
 
Členskou schůzi spolku TRIANON tvoří celkem 9 lidí a členové ze svého středu volí statutární 
orgány: předsedu, místopředsedu a člena. TRIANON, z.s. je zakládajícím členem Středoevropské 
skupiny pro integraci (2009) a Klastru sociálních inovací a podniků SINEC (2013), dále je členem 
NRZP ČR a Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. 
 
 
Počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015 
Hlavní pracovní poměr: 26 
Dohody o pracovní činnosti: 2 
Dohody o provedení práce: 33 
Dobrovolníci: 5 
 
Organizace uvítá zapojení zájemců a dobrovolníků do realizace svých aktivit. 
 
 

 
Realizace aktivit pilotního programu BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 
 
 
1. Pracovní integrace OZP 
Počet zaměstnanců v provozu Separace pro recyklaci v průběhu roku mírně vzrostl. Provoz je 
rozdělen na dvě dílny, v jedné muži separují elektronická zařízení a jednodruhové plasty. V druhé 
dílně ženy třídí drobné elektronické součástky. Za rok 2015 zaměstnanci v dílně vyseparovali a 
zpracovali celkem 194,8 tun materiálu, především jednodruhových plastů a kancelářské výpočetní 
techniky. Celkem provoz ke dni 31. 12. 2015 čítal 16 mužů a 4 ženy. 
 

     
Provoz Separace pro recyklaci 

 
 
V průběhu roku 2015 se postupně rozjíždělo také nové pracoviště Digitalizace a skartace, kam 
byla přijata zaměstnankyně se zdravotním handicapem. Pracoviště prošlo modernizací a skládá ze 
dvou místností, z nichž jedna je určena výhradně na skartaci dokumentů a druhá na digitalizaci 
písemností. Ke skartování dokumentů je využívána velkokapacitní výkonná skartovačka EBA 5141C 
se stupněm zabezpečení 3. Na digitalizaci listin až do formátu A0+ používáme multifunkční zařízení 
XEROX 6705. Naskenované písemnosti následně projdou finální úpravou a čištěním pomocí 
speciálního softwaru WiseImage. Plánujeme rozšíření vybavení pracoviště knižním skenerem, na 
jehož nákup byla schválena dotace z rozpočtu Nadačního fondu Prazdroj lidem a 
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Moravskoslezského kraje. K provozování služeb digitalizace a skartace jsme získali koncesi pro 
předmět podnikání vedení spisovny. 
Do budoucna rozšíříme tyto služby o digitální archivaci. Jedná se o správu vlastních dokumentů 
v elektronické podobě, které jsou uloženy a zabezpečeny na virtuálním disku. K těmto souborům 
má klient přístup na základě přihlašovacího jména a hesla odkudkoliv s internetovým připojením. 
Projekt Digitalizace a skartace finančně podpořili město Český Těšín, Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR, Moravskoslezský kraj a Nadační fond Prazdroj lidem. 
Všechny výše uvedené služby poskytujeme také v režimu náhradního plnění podle zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
 

     
Pracoviště Digitalizace a skartace 

 
 
2. Mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 
Hlavní téma 13. mezinárodní konference „Partnerstvím k integraci osob se zdravotním postižením“ 
poukazuje na důležitost partnerských vazeb neziskovek s místní komunitou, společnostmi a 
organizacemi pro úspěšnější integraci osob se zdravotním handicapem do společnosti. Akce se 
tradičně konala v Lázních Darkov, a.s. a na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Celkem si 
přišlo poslechnout přednášky a diskusi 85 účastníků, např. zástupci zdravotně postižených osob, 
představitelé měst a obcí našeho regionu, podnikatelé a odborníci z vědecko-vzdělávacích institucí. 
Součástí programu byla i tisková konference, na níž byli přítomni 1. místopředseda NRZP ČR Jiří 
Morávek, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Svatomír Recman, ředitelka ESÚS TRITIA 
Marta Sláviková, ředitel VZP Ostrava Aleš Zbožínek, náměstek karvinského primátora Miroslav 
Hajdušík, Miroslav Bednarz za Třinecké železárny, a.s., Marek Síbrt za SmVaK a.s. a Radka 
Naňáková za OKD, a.s. Na tiskovce se jednalo o možnostech a způsobech efektivnějšího 
začleňování osob se zdravotním postižením do pracovního procesu a většinové společnosti tak, 
aby se staly její plnohodnotnou součástí. Konferenci finančně podpořilo město Český Těšín a 
statutární město Havířov, dále Třinecké železárny, a.s., Kovona system, a.s., NRZP ČR a VZP ČR. 
Akce se konala pod záštitou Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje. Výstupem 
konference je tisková zpráva, sborník (ISBN 978-80-905573-3-8) a předání speciálních pomůcek 
zdravotně postiženým dětem z Havířova, Českého Těšína a Třince. Sborník obsahuje také 
příspěvky z přednášek účastníků na konferenci. 
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13. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 

 
 
3. Společné výzkumné a monitorovací centrum TRIANON – VŠB-TUO (SVMC) 
V objektu SVMC, jenž prošel rekonstrukcí, se nachází laboratoř a kotelna. V průběhu školního roku 
probíhá v laboratoři každý čtvrtek výuka technického kroužku, který navštěvuji žáci a studenti 
z Českého Těšína a okolí. Díky finanční podpoře Dobročinného fondu Třineckých železáren a 
Nadačního fondu Hyundai bylo vybavení laboratoře rozšířeno o moderní technické stavebnice 
LEGO®. Účastníkům kroužku je nyní technika, robotika a kybernetika přibližována zábavnější 
formou pod vedením doktorandů z VŠB-TU Ostrava. 
V prostorách SVMC se konaly také ekologicky zaměřené akce projektu Dni energie na Olši/Olzie, 
např. den otevřených dveří, diskusní panel a ekoworkshop. 
Účastníci akcí a návštěvy mají možnost si prohlédnout i kotelnu, kde je nainstalována kogenerační 
jednotka a tepelné čerpadlo pro výrobu elektrické energie a ohřev vody. Kogenerační jednotka je 
napájena fotovoltaickou elektrárnou a solárním kolektorem umístěným na střeše budovy Trianonu. 
Celý systém vybaven prvky snímání hodnot a regulace výkonu zajišťuje energetickou nezávislost 
budovy a je řízen z laboratoří VBŠ-TU Ostrava přes internet. Součástí systému je také dobíjecí 
stanice elektromobilů. 
 

     
Společné výzkumné a monitorovací centrum TRIANON – VŠB-TUO 

 
 
4. Ekologické aktivity – projekt Dni energie na Olši/Olzie 2015 
I letos jsme realizovali ekologické aktivity tradičního projektu Dni energie na Olši/Olzie. Cílem 
projektu je přiblížit žákům a studentům význam udržitelného rozvoje a vzdělávat je v oblasti 
ekologie a ochrany životního prostředí. Skladbu účastníků aktivit tvořili především žáci a studenti 
se svými pedagogy z České republiky, Polska a Slovenska. Projekt podpořilo město Český Těšín, 
Moravskoslezský kraj, Třinecké železárny, a.s., OKD, a.s., , Nadace VINCI, Autolab, z.s. Liberec, 
Nadace ČEZ, Uniterm sp. z o.o. Bielsko-Biała a Energetyka Cieszyńska sp. z o.o. Níže uvádíme 
chronologicky seřazené aktivity Dni energie na Olši/Olzie za rok 2015. 
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Dne 22. 4. 2015 se v prostorách gymnázia v Českém Těšíně konala 12. mezinárodní 
studentská konference „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a praxi“. Účastníky 
konference z České republiky, Polska a Slovenska přivítal ředitel školy RNDr. Tomáš Hudec a 
předseda spolku TRIANON Viliam Šuňal. Konference se zúčastnilo celkem 38 studentů z 8 
středních a vysokých škol od Olomouce až po Bielsko-Biała s 15 zajímavými projekty, které pokryly 
celé spektrum alternativních energetických zdrojů od biomasy přes větrné elektrárny, geotermální 
a sluneční energii, rekuperaci až po kombinované zdroje zabezpečující energetickou nezávislost 
budov. Následně byly v praktické části představeny funkční modely využívající solární či jiný zdroj 
alternativní energie. 
Na základě závěrečného hlasování v anketě o nejhodnotnější prezentaci byli tři nejlepší 
prezentující odměněni praktickými cenami. Rovněž jsme ocenili vítěze soutěže „Nejoriginálnější 
pohon vozidla šetrný k životnímu prostředí“ za rok 2014. 
 

     
12. mezinárodní studentská konference „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a praxi“ 

 
 
V 15. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Ekoplakát měli žáci a studenti možnost přihlásit 
do soutěže plakáty s ekologickým zaměřením. Kromě zaměstnanců a návštěv spolku TRIANON 
hodnotili ekoplakáty i studenti ze škol v regionu. Komise vybírala ty nejpovedenější na základě 
celkového dojmu, techniky zpracování a ekologického motivu. Poprvé proběhlo také internetové 
hlasování v anketě o nejlepší český ekoplakát. Jen o fous se absolutním vítězem stal ekoplakát 
„Zložte si ružové okuliare“, na krásném 2. místě se umístil ekoplakát „Abychom jen nevzpomínali“ 
a 3. místo získal ekoplakát s trefným názvem „Chraňte přírodu, ona bude chránit vás“, jenž 
zároveň obdržel první místo v internetovém hlasování. Na závěrečném ekoworkshopu k završení 
ekologických aktivit projektu Dni energie na Olši/Olzie 2015 byli autoři nejlepších ekoplakátů 
odměněni věcnými cenami, odnesli si např. deskové a karetní hry, zajímavé knížky o kvantové 
fyzice nebo hlavolamy. 
 

     
15. mezinárodní výtvarná soutěž Ekoplakát 
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U příležitosti Světového dne životního prostředí se dne 5. června a 12. června 2015 konal 
10. ročník dne otevřených dveří v sídle našeho spolku. Akce byly zaměřeny na prezentaci aktivit 
Společného výzkumného a monitorovacího centra TRIANON – VŠB-TUO. Více než stovka studentů 
a pedagogů z Českého Těšína, Třince a Cieszyna se na technickém workshopu seznámila 
s realizovanými i plánovanými aktivitami v oblasti nových energetických technologií, kybernetiky 
a přírodovědy. Součástí pestrého programu bylo vyplnění kvízu „Plastohraní“ k prověření znalostí 
studentů, ukázka funkčního modelu solárního kolektoru a přednáška doc. Ing. B. Horáka, Ph.D. o 
významu ostrovních systémů energetické nezávislosti. Vedoucí provozu následně vysvětlil 
studentům význam separace elektronických zařízení a plastů, ti pak měli možnost provést 
demontáž počítače, monitoru, tiskárny či kopírky pod dohledem zdravotně postižených 
zaměstnanců spolku TRIANON. 
 

     
Den otevřených dveří ve spolku TRIANON 

 
 

Vybraní studenti středních škol z Českého Těšína i Cieszyna dostali možnost zúčastnit se placené 
letní studentské praxe v našem spolku. Jejich pracovní náplní bylo třídění plastů a demontáž 
vysloužilé elektroniky pod vedením našich zaměstnanců se zdravotním handicapem. Navíc byli 
zapojeni do zpracování projektových záměrů pro město Český Těšín. V závěrečný den studentské 
praxe se konal Ekohappening, během něhož studenti s odbornou asistencí doc. Ing. B. Horáka, 
Ph.D. sestavili solární kolektor a seznámili se s jeho funkčností. Realizace letošního ročníku 
studentské brigády proběhla za finančního přispění Nadace Open Society Fund Praha a města 
Český Těšín. 
 

     
Letní studentská praxe 

 
 
Koncem července se uskutečnil v prostorách Trianonu v Českém Těšíně 9. diskusní panel a 
Ekohappening na téma Koncepce energetické bezpečnosti domů, obcí, měst a regionů. 
Jedná se o tradiční setkání laické veřejnosti s experty na nové technologie. Akce se natrvalo 
přestěhovala z náměstí měst Český Těšín a Cieszyn, kde se střídavě uskutečňovala předchozí 
ročníky. Navíc se koná v závěrečný den letní studentské praxe. Diskusního panelu se zúčastnilo 
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25 expertů z řad vědy, regionální a komunální politiky, podnikatelského sektoru a studenti. 
Hlavním panelistou byl doc. Ing. B. Horák, Ph.D. z VŠB-TUO, který vystoupil s úvodem do 
problematiky energetiky regionu VŠB-TU a seznámil účastníky s trendy energetického směřování 
a s alternativními možnostmi pro energetickou bezpečnost. 
Účastníci byli po prohlídce provozu „Separace pro recyklaci“ seznámeni s modelem ostrovního 
systému energetické nezávislosti instalovaným v SVMC. Ten je tvořen dobíjecí stanicí 
elektromobilů, fotovoltaickou elektrárnou, kogenerační jednotkou, tepelným čerpadlem a solárním 
kolektorem. Celý systém je měřen, monitorován a regulován z laboratoří VŠB-TU Ostrava přes 
internet. 
 

     
9. diskusní panel a Ekohappening „Koncepce energetické bezpečnosti domů, obcí, měst a regionů“ 

 
 
5. Senior Internet Euro Klub (SIEK) 
Spolek TRIANON ve spolupráci s Domovem pro seniory v Českém Těšíně před 11 lety odstartoval 
program pro nejstarší generaci, jehož cílem je zamezit sociální izolaci seniorů a vtáhnout je do 
světa počítačů a internetu. V kurzech probíhá oboustranně přínosný mezigenerační dialog mezi 
seniory v roli posluchačů a studenty gymnázia zastávající funkci lektorů. Starší poznají počítačové 
technologie a internet, mladší se naučí trpělivosti. Kurz probíhá ve školním roce od podzimu do 
jara. 
Město Český Těšín cílí prostřednictvím Městské policie na ochranu seniorů před kriminálními jevy. 
Na jednom z únorových kurzů proto zástupci Městské policie navštívili seniory a v živé diskusi 
zodpověděli jejich četné dotazy. Výuka, které se v roce 2015 účastnilo 37 seniorů a 13 lektorek, 
probíhala v Domově seniorů a v počítačové učebně gymnázia na Frýdecké ulici. Akce byla finančně 
podpořena z rozpočtu města Český Těšín. 
 

     
Senior Internet Euro Klub – debata s Městskou policií 
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6. Projekty 
Do konce února 2015 dobíhal projekt s názvem „Propojení území prostřednictvím ekologických 
sítí“, na kterém jsme se podíleli jako partneři ve spolupráci s vedoucím projektu SAŽP v Žilině. 
Projekt „Technika je hra!“ byl finančně podpořen Dobročinným fondem Třineckých železáren a 
Nadačním fondem Hyundai. Finance byly využity na rozšíření vybavení technického kroužku, který 
se koná každý čtvrtek v SVMC za účasti žáků a studentů škol v Českém Těšíně a okolí. 
Projekt „Digitalizace a skartace – šance pro ženy se zdravotním handicapem“ je cílen na podporu 
zaměstnanosti zdravotně handicapovaných žen v našem regionu, které jsou velmi ohroženou 
skupinou na trhu práce. Rekonstrukce pracoviště Digitalizace a skartace proběhla za finančního 
přispění města Český Těšín a Nadace VINCI. Dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme využili 
na nákup multifunkčního zařízení Xerox, velkokapacitní skartovačky a kancelářské techniky. Na 
plánované rozšíření vybavení knižním skenerem byla schválena dotace z Moravskoslezského kraje 
a Nadačního fondu Prazdroj lidem. Finanční příspěvek jsme získali také z účasti v akceleračním 
programu HUB Impact First. 
 

     
Zleva – závěrečná konference projektu „Propojení území“ a technický kroužek 

 
 
7. Den dobrovolnictví Třineckých železáren, a.s.  
V rámci dobrovolnického dne konaného 18. 9. 2015 přišli zvelebit náš spolek manažeři 
z Třineckých železáren. Ženy si jako v minulých letech vzaly na starost mytí oken a muži vymalovali 
dvě kanceláře. Po práci se našla chvilka na příjemné posezení a poklábosení u kávy mezi manažery 
TŽ a zaměstnanci spolku TRIANON. Dobrovolníkům za pomoc děkujeme! 
 

     
Dobrovolnický den Třineckých železáren 
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Hospodaření organizace: 
 

Výnosy Náklady 

Tržby z prodeje služeb 247 000 Spotřebované nákupy 5 249 000 
Ostatní výnosy 0 Služby 4 049 000 
Tržby z prodeje materiálu 9 094 000 Mzdové náklady 2 657 000 
Přijaté dary 43 000 Daně a poplatky 7 000 
Členské příspěvky 0 Ostatní náklady 117 000 
Provozní dotace 2 612 000 Odpisy 38 000 

Celkem výnosy 11 996 000 Celkem náklady 12 117 000 

Ztráta - 121 000   
 
Ztráta vznikla financováním vlastních vkladů v projektech. 
 
 
Spolupráce a partnerství: 
 

 Vysoká škola báňská – Technická univerzita 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 
 ESÚS TRITIA s.r.o. 

 Uniterm Bielsko-Biała 
 Gymnázium Český Těšín, p.o. 
 Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku 
 SAŽP Žilina 
 AUTOLAB z.s. 
 Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej 
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Poděkování za pomoc a podporu: 

Za pomoc a podporu v roce 2015 patří poděkování následujícím společnostem: 
 

Třinecké železárny, a.s. 
Moravskoslezský kraj 
Město Český Těšín 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Úřad práce ČR – pobočka Karviná a Frýdek-Místek 
Nadační fond Hyundai 

Nadace Open Society Fund Praha 
Nadace Vinci 

Nadační fond Prazdroj lidem 
Statutární město Havířov 

OKD, a.s. 
ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 

Remarkplast, s.r.o. 
Finclub Plus, a.s. 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

Kovona System, a.s. 
Lázně Darkov, a.s. 

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 
 

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

 
 

 

mailto:vis@ostrianon.cz
http://www.facebook.com/os.trianon
http://www.ostrianon.cz/

