
Také v roce  2016 realizoval spolek TRIANON program 
ekologické osvěty a edukace, který v posledních letech 
doplnil také o aktivity zaměřené na podporu technického 
vzdělávání a manuální zručnosti dětí a mládeže z regionu. 
Každý zájemce o přírodu, vědu a techniku si tak v TRIA-
NONU přišel na své! Přečtěte si více o aktivitách spolku a 
zjistěte, co nové-
ho se chystá pro 
příští rok!  
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Začít u sebe… 
Spolek Trianon má ve svém programu trvale udržitelný 
rozvoj. To znamená, že se v naší činnosti prolínají prvky 
ekonomické, sociální a environmentální.  O naplňování 
těchto prvků usilujeme již 14 let, k čemuž velkou měrou 
přispíváme i pracovním programem Separace pro recykla-
ci, kde jsou navíc zaměstnávány osoby se zdravotním 
znevýhodněním. Řadu elektronických komponentů z de-
montáže umíme využít i jinak – repasovat za pomoci ex-
pertů z VŠB-TU Ostrava pro činnosti kroužků Společného 
výzkumného a monitorovacího centra. Kromě toho připra-
vujeme v průběhu roku workshopy a semináře k programu 
energetické nezávislosti a ochrany životního prostředí. 
Žijeme v regionu, kde je trvale nejhorší ovzduší. Také ten-
to impulz nás dovedl k činnostem, kterými objasňujeme a 
motivujeme ke znalostem, schopnostem a dovednostem. 
Akce „Vyrob si vlastní kolektor“ byla první aktivitou v této 
oblasti, kterou studenti realizovali v rámci letní brigády 
v Trianonu. Dnes máme model energeticky nezávislého 
objektu tvořící dva systémy solárního ohřevu vody, foto-
voltaickou elektrárnu, mini kogenerační jednotku, tepelné 
čerpadlo a systém akumulačních nádob. Povedlo se toho 
opravdu hodně, ale hodně je toho také před námi, napří-
klad dokončení rekonstrukce projektového pracoviště 
SVMC, izolace budovy, temperování provozní haly, dlouho 
plánované využívání odpadní vody, rozšíření fotovoltaické 
elektrárny apod.  Dosahovat našich cílů by nebylo možné 
bez podpory partnerů, jejichž loga jsou uvedena nejen 
v této brožuře, ale i na našich webových stránkách. Proto 
děkuji Vám, partnerům, za spolupráci a podporu našich 
aktivit. Velice si Vaší podpory vážím a těším se na setkání 

s Vámi na některé 
z příštích organizova-
ných akcí.  

 
Viliam Šuňal     

Předseda spolku    



Gymnázium v Českém Těšíně dlouhodobě spolupracuje 
se spolkem Trianon. V letošním roce se naše spolupráce 
zaměřila na SENIOR INTERNET EURO KLUB, přípravu 
a organizaci 13. ročníku Mezinárodní studentské konfe-
rence a na soutěž o nejlepší ekoplakát.  
V rámci SENIOR INTERNET KLUBU studenti gymnázia 
vzdělávali seniory v komunikačních technologiích, jako 
jsou Skype, Internet a ICQ.  
Spolupráce probíhala také v přípravě 13. ročníku Meziná-
rodní studentské konference s názvem „Obnovitelná 
energie v teorii a praxi“. Konference se konala 15. 4. 
2016 v polském Cieszynie a své prezentace předvedli 
studenti středních a vysokých škol z Česka, Slovenska a 
Polska. Naši studenti předvedli šest prezentací na téma 
ekologie a obnovitelné energie. 
Poslední letošní spolupráce zahrnuje zúčastnění se naší 
školy v soutěži o nejlepší EKOPLAKÁT. Naše škola za-
slala do této soutěže 5 děl, která byla vytvořena pod ve-
dením paní profesorky Jany Lukešové. Soutěž byla vy-
hodnocena v září 2016, naše studentky obsadily 3. mís-
to.  
Naši studenti jsou také pravidelnými aktivitními účastníky 
workshopů a akcí s ekologickou tématikou organizova-
ných spolkem TRIANON v průběhu školního roku. 
 
Lenka Ciencialová 
Gymnázium  
Josefa Božka  
v Českém Těšíně 

SPOLUPRÁCE GYMNÁZIA SE  SPOLKEM TRIANON 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 



Technický kroužek  

V rámci činnosti Společného výzkumného a monitorovací-
ho centra probíhají každý čtvrtek od 15 do 17 hod. pravi-
delné volnočasové aktivity pro děti a mládež z regionu. V 
letošním roce probíhaly pravidelně lekce Technického 
kroužku, který si jeho návštěvníci velmi oblíbili. V rámci 
kroužku si totiž mohli pod vedením odborných pracovníků 
VŠB—TUO postavit vlastního robota, naučit se ho řídit a 
programovat a zúčastnit se s ním třeba i robotické ligy. 
Záměrem je do budoucna otevřít i „netechnicky“ oriento-
vané zaměření. Trianon je jedním z průkopníků chovu 
včel v intravilánu města. A tak se budou moci zájemci se-
znamovat např. i 
s jejich životním 
cyklem, nemoce-
mi a všemi strán-
kami jejich chovu. 



Technický kroužek se zúčastnil RoboTripu  
v Uničově! 

 

Zaujala Vás činnost technického kroužku? 

Neváhejte a přihlaste se, pro příští rok jsou stále volná 
místa. Hlásit se můžete také do přírodovědného kroužku. 

Více informací na www.ostrianon.cz nebo na predse-
da@ostrianon.cz nebo na tel +420775054233.  

Na konci roku 2016 se Robotický tým Trianon zapo-
jil do soutěží Robotické ligy organizované středními 
školami v MSK aktivní účastí v soutěži v Uničově, 
kde žáci a studenti sbírali první zkušenosti. Další 
soutěží v pořadí je Den robotů organizovaný sou-
časně se Dnem otevřených dveří FEI VŠB-TUO v 
únoru v Ostravě. Činnost kroužku bude v první polo-
vině roku 2017 zaměřena na CNC technologie. Je 
sestavována 3D tiskárna a činnost bude zaměřena 
na tvorbu modelů (např. komponent robotů) a jejich 
výrobu. Zázemí kroužku je vybaveno speciálními 
technickými stavebnicemi LEGO®, roboty sledující-
mi vodicí čáru a programovatelnými robotickými ra-
meny. Kromě účasti na robotické lize probíhaly bě-
hem roku také další akce, např. prezentace při 
ukončení 2. ročníku technického kroužku, kdy ná-
vštěvníci měli možnost představit svým rodičům i 
veřejnosti výsledky svého snažení, exkurze do labo-
ratoří VŠB nebo prezentace činností na technicky 
zaměřených výstavách a odborných konferencích. 



Studentská praxe 

Realizaci studentské praxe v roce 2016 finančně podpořili  
Nadační fond Hyundai ve spolupráci s Nadací Open So-
ciety Fund Praha, Moravskoslezský kraj a město Český 

Těšín. 
 

Za Vaši podporu děkujeme! 

Také v letošním roce dostalo celkem 7 studentů z Česka i 
Polska příležitost absolvovat 14 denní praxi v provozu spol-
ku TRIANON. Studenti, nejen že si osvojili základní pracov-
ní návyky, posílili si manuální zručnost a získali nové tech-
nické dovednosti, ale také se dozvěděli spoustu nových 

in fo rmac í  o 
ochraně životní-
ho prostředí a 
zaškolili se do 
p r o b l e m a t i k y 
projektů a jejich 
řízení. Díky při-
spění partnerů si 
za své snažení 

odnesli také 
finanční odmě-
nu. 



Studentská praxe 
aneb Hliník se 
odstěhoval do … 
TRIANONU! 

V červenci jsem se zúčastnil praxe v neziskové organizaci 
TRIANON. Předseda spolku, pan Viliam Šuňal, k nám byl 
velmi vstřícný a poučil nás o fungování neziskové organiza-
ce a její problematice. Také s námi vedl debaty o důležitos-
ti zodpovědného přístupu každého z nás k životnímu pro-
středí. Společně s dalšími 6 studenty českotěšínských 
středních škol, včetně 2 studentů z Cieszyna, jsme se nau-
čili separovat různé druhy plastů, kovů a kabelů. Dozvěděli 
jsme se, jak demontovat různá zařízení a jak je možné dále 
využít materiály, ze kterých se tato zařízení skládají. Kaž-
dou středu jsme absolvovali tzv. „projektové odpoledne“, při 
kterém nás projektová manažerka seznámila s přípravou 
projektů a jejich řízením, a dala nám tak dobrý návod k rea-
lizaci vlastních nápadů. Tyto 2 týdny hodnotím jako velmi 
obohacující zkušenost a jsem rád, že i já jsem se mohl této 
p r a x e  z ú č a s t n i t .   
 
Marek Szwed 
Polské Gymnázium v Českém Těšíně 

A co vše bylo pro studenty připraveno?  
 

Studenti si vyzkoušeli práci v programu „Separace pro 
recyklaci“, kde se společně s handicapovanými zaměst-
nanci spolku věnovali demontáži elektronických zařízení 
a plastů. Zároveň byli informováni o významu separace 
a možnostech materiálového využití odpadů. Studenti se 
naučili pájet či letovat, aktivně se zapojili do ekologic-
kých aktivit. Za pomocí expertů z VŠB vyrobili absorbér 
pro solární kolektor. Absolvovali také krátký úvod do 
světa projektů a projektového řízení. 



EKOPLAGÁT 2016 a ďalšie 
 
V roku 2016 pokračovala dlhoročná spolupráca v oblasti 
ekológie medzi TRIANON, z.s. a  OZ TRIANON SK. 
V tomto roku sme sa zamerali  na realizáciu nášho tradič-
ného spoločného podujatia – medzinárodnej výtvarnej 
súťaže pre žiakov a studentov škôl z Česka, Slovenska 
a Poľska - EKOPLAGÁT. Na Slovensku sa súťaže zúčast-
nilo 16 škôl z celého Turca. Deti vytvorili desiatky ekopla-

gátov na tému – 
B E Z  V O D Y 
A VČIEL NEPRE-
ŽIJEME. Vernisáž 
výstavy inštalova-
nej v priestoroch 
základnej školy, 
slávnostné vyhod-
n o t e n i e 
a odovzdávanie 
cien víťazom sa 

uskutočnilo v malebnej turčianskej obci Necpaly, počas 
veľkého kultúrno – spoločenského podujatia Turčianske 
medobranie a vodosláva za účasti našich partnerov 
z Česka.  Toto podujatie s cieľom prispieť k ochrane život-
ného prostredia, vodných zdrojov a zásob pitnej vo-
dy, popularizácii včelárstva a prírodných krás malo mimo-
riadne pozitívny ohlas a všetci spoločne sa už tešíme na 
ďalší ročník! V roku 2016 sme s našimi partnermi absolvo-
vali aj niekoľko pracovných stretnutí zameraných najmä 
na diskusiu o možnostiach spolupráce a vytipovali sme si 
základné témy, ktorým sa chceme v budúcom roku spo-
ločne venovať. 
                                                                                                                             
Mgr. Ján Farský                                                                                                                   

Ekologie bez hranic aneb aktivní spolupráce  
s polskými partnery 
 
V letošním roce se TRIANONU podařilo navázat nová 
partnerství se zajímavými organizacemi z druhé strany 
hranice.  
Možnosti úzké spolupráce v oblasti zpracování a materiá-
lového využití odpadu především v umění a řemeslech 
jsme nalezli společně s Fundacjou Ludzie-Innowacje-
Design z Bielska-Białej. 
Možnost propojení ekologických edukačních aktivit, no-
vých technologií a tradic za účelem posílení trvale udrži-
telného rozvoje na venkově se nabízí ve spolupráci se 
základní školou v Rudniku.  



Ze spolupráce s partnery 

Spoločne za ochranu životného prostredia 
v slovensko-
českom   
prihraničí 

Slovenská agentúra 
životného prostredia 
je odbornou organi-
záciou Minister-
stva životného pro-
stredia SR zameranou na starostlivosť o životné prostredie 
a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného 
rozvoja, ktorá s TRIANONOM našla spoločnú možnosť 
spolupráce v environmentálnej rovine. Od  roku 2013 na-
sledovalo viacero stretnutí, ktoré  boli zamerané na  aktu-
álne  možnosti  riešenia  problémov, ktoré ovplyvňujú ži-
votné prostredie v slovensko – českom príhraničí. Na vy-
hlásenú výzvu OP SR-ČR  so zameraním na Rozvoj do-
stupnosti cezhraničného územia a životného prostredia 
SAŽP zareagovala  aktívne a za spoločný úspech  je mož-
né považovať schválenie projektu s názvom 
„PREPOJENIE ÚZEMÍ V PRIHRANIČNOM REGIÓNE 
PROSTREDNÍCTVOM EKOLOGICKÝCH SIETÍ“  financo-
vaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Po rea-
lizácii projektu spolupráca  pokračovala  hlavne  v aktívnej 
účasti  TRIANONU na konferenciách zameraných  na  ži-
votné prostredie, ktoré predstavovali  vedecké riešenie 
súčasných problémov miest a majú za cieľ inšpirovať a 
nasmerovať spoluprácu zainteresovaných zložiek pre  udr-
žateľný rozvoj aj na medzinárodnej úrovni. 
Rozsiahlu škálu aktivít, ktoré zabezpečujú oba subjekty 
v oblasti  životného prostredia a vzájomné informovanie sa  
o nich vytvárajú inšpirácie v oblasti ochrany životného pro-
stredia. 
Výmena skúsenosti v oblasti  životného prostredia, envi-
ronmentálnej osvety, vzdelávania  širokej verejnosti v 
ochrane  životného prostredia sú spoločné  ciele, ktoré 
nás navzájom obohacujú  a inšpirujú. 
 
 
Ing. Marta Slámková 
SAŽP Žilina 



Společné výzkumné  
a monitorovací centrum  
VŠB-TUO a TRIANON 

Jedná se o společný projekt spolku TRIANON a pracovní 
skupiny kolem doc. Ing. Bohumila Horáka, Ph.D. z Fakulty 
elektrotechniky  a informatiky VŠB-TUO. Posláním centra 
je podporovat a propago-
vat technické vzdělávání 
u mladé generace a 
představit  žákům, stu-
dentům i široké veřejnos-
ti možnosti a praktické 
ukázky nových technolo-
gií v oblasti ekologie a 
trvale udržitelného hos-
podaření. V centru se 
nachází kotelna s instalo-
vanými obnovitelnými zdroji energie, jako jsou fotovoltaic-
ká elektrárna, solární ohřev vody, tepelné čerpadlo a ko-

generační jednotka. V 
objektu jsou také dvě 
laboratoře, přičemž jedna 
z nich slouží jako učebna 
a zázemí pro vzdělávací 
a volnočasové aktivity a 
druhá pro řízení výroby 
energie a monitoring. 
Součástí centra je také 
dobíjecí stanice elektro-
mobilů a nově také mete-

ostanice. Pro zájemce je připravována řada exkursí, před-
nášek, workshopů, pro studenty letní škola. Cílem je pod-
pořit informovanost, spolupráci mezi edukačními, komerč-
ními, neziskovými i správními subjekty. Více infomací k 
činnosti centra naleznete 
na www.ostrianon.cz, 
informovat se můžete 
také na emailové adrese 
p r e d s e -
da@ostrianon.cz a tel. 
+420775054233. Jsme 
otevřeni spolupráci všem 
zájemcům o přírodu, vě-
du a techniku! 



Centrum je celoroč-
ně v provozu a v 
průběhu roku jsou 
zde organizovány nejrůznější akce a workshopy pro 
školy i veřejnost. Cílem všech akcí je přiblížit žákům a 
studentům studium technických a přírodovědných obo-
rů, naučit je nové technické znalosti a dovednosti, po-
sílit jejich manuální zručnost a motivovat je k zodpo-
vědnému chování k životnímu prostředí a jeho ochra-
ně. V průběhu roku slouží prostory centra jako zázemí 

pro pravidelné 
v o l n o č a s o v é 
a k t i v i t y —
technický a pří-

BURZA FAZOLÍ K 
PŘÍLEŽITOSTI 
SVĚTOVÉHO  
ROKU LUŠTĚNIN 

TECHNICKÝ 
WORKSHOP 

VÝROBA DOMKŮ 
PRO ČMELÁKY 

VÝROBA 
KRMÍ-
TEK PRO  
PTÁKY  



Tradičně k posled-
nímu dni letní pra-
xe studentů v 
TRIANONU se za 
krásného letního 
počasí uskutečnil 
ekohappening na 
téma „Energetická 
bezpečnost domů, 
obcí, měst a regio-
nů“. Happeningu 
se zúčastnili zá-
stupci KÚ MSK, 

MAS Opavsko, Svazu obcí Slezská brána, Krajské energe-
tické agentury MSK, ČEZ, NF Hyundai ve spolupráci s Na-
dací Open Society Fund Praha, Lázní Darkov Karviná, Na-
dace Ludzie-Innowacje-Design z Bielsko-Biała, zájemci z 
TŽ, a.s., OPF, partneři Trianon VŠB-TU Ostrava a UNI-
TERM, sp. z o.o. Záměrem akce bylo objasnit široké veřej-
nosti a zejména mládeži smysl využívání energie ve vztahu 
k životnímu prostředí a kvalitě života. Účastníci happeningu 
se dověděli mnoho zajímavosti ohledně elektromobility a 
možnostech energeticky nezávislého objektu jako perspekti-
vy pro jednotlivce, obce a města. V této záležitosti si účast-
níci vyslechli odborný výklad doc. Ing. Horáka, Ph.D. z VŠB-
TU Ostrava a zhlédli funkční model systému solárního ohře-
vu vody, dobíjecí stanici a elektromobily jako zdroje energe-
tické nezávislosti a model energeticky nezávislého objektu 
Společného výzkumného a monitorovacího centra (SVMC), 
které využívá vícezdrojového potenciálu, a to fotovoltaické 
e l e k t r á r n y , 
s o l á r n í h o 
ohřevu vody, 
k ogeneračn í 
jednotky a te-
pelného čerpa-
dla. 

TRIANON PLNÝ ENERGIE ANEB 

Ekohappening 2016 



Nízkouhlíkové hospodářství a 
energetická bezpečnost  

v příhraničí  
V roce 2016 byla zahájena realizace projektu s názvem 
„Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího níz-
kouhlíkové hospodářství v pohraničí“, reg. č. 
CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000048 podpořeného z pro-
gramu Interreg V-A Česká republika—Polsko spolufinan-
covaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Pro-
jekt je realizován VŠB-TUO ve spolupráci s  Wyższą 
Szkołą Biznesu w Cieszynie a spolkem TRIANON. Cílem 
projektu je specializovaná odborná příprava studentů v 
oblasti hospodaření s energiemi a rozvoje nízkouhlíkového 
hospodářství v podnicích, místních samosprávách a insti-
tucích, které mají vliv na rozvoj příhraničí. V rámci projektu 
budou studenti moci využívat speciální doplňkové formy 
vzdělávání, např. praxe a stáže, letní školy, e-learning, 
doučování, mentoring, koučink, a mnoho dalších možnos-
tí. Speciální vzdělávací program zvýší šance na uplatnění 
studentů v odborných profesích v sektoru energetiky po 
obou stranách hranice. V projektu je kladen důraz na spo-
lupráci s podniky a samosprávami obcí z příhraničního 
regionu a na poznání jejich potřeb v oblasti hospodaření s 
energiemi. Projekt reaguje na aktuální potřeby, kdy jsou 
stále častěji zřizovány pozice energetiků, jejichž účelem je 
zajistit efektivní hospodaření s energiemi se zohledněním 
ochrany životního prostředí a ekonomických úspor. Reali-

zace projektu je naplánována 
na období tří let, přičemž v 
letošním roce se aktivity za-
měřily především na analýzu 
potřeb, navázání kontaktů a 
stanovení základních  okruhů 
pro nový vzdělávací program.  



 
 

Ocenění autorů vítězných 
exponátů a slavnostní ver-
nisáž výstavy nejlepších 
prací v galerii Most v Čes-
kém Těšíně 

 

2. místo 

Vítězka „Ceny veřejnosti“ 

1. místo 

3. místo 



13. ročník mezinárodní výtvarné soutěže  

EKOPLAKÁT 
Studenti a žáci základních a středních škol z Česka, Polska i 
Slovenska měli opět příležitost zapojit se do mezinárodní 
výtvarné soutěže s ekologickou tématikou. Cílem soutěže je 
vzbudit zájem mladých lidí o životní prostředí, motivovat je k 
jeho ochraně, poukázat na nejvážnější ekologické problémy 
a představit případné možnosti jejich řešení. Letošního roč-
níku se zúčastnilo 24 škol, jejichž žáci a studenti zaslali přes 
120 exponátů. Vyhodnocení na národní i mezinárodní úrovni 
zajišťoval spolek TRIA-
NON ve spolupráci s part-
nery. Pro velký úspěch  
byla i letos do soutěže 
zahrnuta anketa a „Cena 
veřejnosti“. Díky partne-
rům se v letošním roce 
uskutečnila také výstava 
nejlepších studentských 
prací, která byla k vidění v 
průběhu listopadu v Galerii 
Most v Českém Těšíně. 
Při slavnostní vernisáži 
výstavy byli rovněž za 
účasti partnerů vyhlášení 
a oceněni autoři vítězných 
prací. 

Výsledky 13. ročníku soutěže  
1. místo Strom • S. Zátorská • ZŠ Pod Zvonek 1835/28, Čes-
ký Těšín, tř. 7.B  
2. místo Držíme budoucnost Země ve svých rukách • kol. 
žáků • ZŠ Vendryně 236, tř. 5.B místo  
2. místo Vzpomínky • P. Roszka, O. Marszalek, E. Rajca • 
ZŠ Vendryně 236, tř. 8.B  
3. místo Den Země • J. Walková, M. Lasotová • ZŠ Vendry-
ně 236, tř. 8.A  
4. místo Život stromu • K. Janiczková • SŠ, ZŠ a MŠ Jablun-
kovská 241, Třinec, tř. 2.PrŠ  
5. místo Toto nedělejte! • N. Křižánková • ZŠ Pod Zvonek 
1835/28, Český Těšín, tř. 5.A  
 

Cena veřejnosti 
1. místo Život stromu • K. Janiczková • SŠ, ZŠ a MŠ Jablun-
kovská 241, Třinec, tř. 2.PrŠ  
2. místo Strom • S. Zátorská • ZŠ Pod Zvonek 1835/28, Čes-
ký Těšín, tř. 7.B  



Studentská  
ekokonference 

Letošní ročník mezinárodní studentské ekokonference na 
téma „Obnovitelné zdroje v teorii a praxi“ se uskutečnil v pro-
storách Zespółu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Lange-
ra w Cieszynie ve spolupráci s TRIANON, z.s. z Českého 
Těšína, Starostwem Powiatowym w Cieszynie, Energetykou 
Cieszyńskou a Fundacjou Możesz Wiedzieć Więcej.  

Konferenci zahájila ředitelka ZST Mgr. B. Cholewa, která při-
vítala téměř 80 studentů z Polska, Slovenska a Česka a čest-
né hosty: Lillu Salachna Brzoza z Powiatu Cieszyńskiego, 
Michała Rajwa ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Gra-
żynu Skałuba - Osolińska z odd. Ochrony Środowiska, Dami-
ana Hernika - předsedu představenstva Energetyki Cieszy-
ńskiej, Krzysztofa Tekla z firmy Tekla a Czesława Banota - 
č l e n a  R a d y  M i e j s k i e j .   
Účastníci zhlédli 11 funkčních modelů orientovaných na ener-
gie budoucnosti a vyslechli prezentace k 18 dalším projek-
tům. V prezentacích byly zastoupeny všechny druhy obnovi-
telných energetických zdrojů včetně futuristických řešení.  
Cílem konference je podpora orientace studia na technické 
vzdělávání a zájem o  nová energetická řešení s využitím 
o b n o v i t e l n ý c h   z d r o j ů  e n e r g i í . 
 Odborná komise sestavena z odborných konzultantů a pří-
tomných pedagogů vybrala tři nejlepší prezentace a funkční 
modely, které ocenila věcným darem. Vítězem se stala pre-
z e n t a c e :   
„Perowskity" - Paweł Orszulik; Zespół Szkół Technicznych im. 
płk. Gwidona Langera w Cieszynie; odborný konzultant: Zd-
zisław Matras. Z modelů vítěznou cenu získal:  
„Palivový článek" - Wojciech Hankus i Radosław Hojczyk; 
Bielskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego; 
odborný konzultant: Piotr Pasierbek.    



A co zajímavého bylo na studentské  
konferenci k vidění? 

 
 
 

Vítězná przen-
tace 

„Perowskity" a 
Paweł Orszulik 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Vítězný model s ná-
zvem  
„Palivový článek"  od 
autorů Wojciecha Han-
kusa i Radosława Hojc-
zyka 

 
 
 

 
 

Prezentace slovenských studentů z gymnázia v Čadci  
 



Pro informaci  

Hurdal Okolandsby 
je unikátní projekt eko-
vesnice v norské  obci 
Hurdal, která slouží 
jako funkční prototyp a 
průkopnický model pro 
ostatní.  
Ve vesnici bylo dokon-
čeno zatím 70 domů, přičemž všechny byly postaveny jako 
„aktivní dům“. Jsou extrémně energeticky úsporné a posta-
vené výhradně z ekologicky šetrných materiálů, které 
umožňují stavbám „dýchat“ a slouží tak jako přírodní venti-
lační systém. Přírodní dřevoizolace dokonale chrání před 
zimním chladem, sluneční záření zajišťuje dostatek ener-
gie pro celý dům.  
Energetická nezávislost a samostatnost celé vesnice je 
unikátním energetickým konceptem.  Rodinné domy pokry-
jí kompletně svoji potřebu na elektrickou energii, a to do-
konce s přebytkem. Ten se následně zužitkuje redistribucí 
na farmářské a další obslužné objekty, které slouží pro 
fungování vesnice. Díky tomu ve vesnici funguje kavárna, 
peče se chléb, vaří se i pivo, včelaři stáčí med, většinu 
potravin si vesnice vyprodukuje sama. 
Navíc lidé v obci se navzájem dobře znají a pravidelně se 
scházejí. K dispozici k tomu mají také komunitní dům a 
místní školu. 

Ekologie v praxi aneb když se vesnice obejde  
bez dodavatele  
energie 

A kde můžete čerpat inspiraci v Česku? 

Modelové projekty je možné zhlédnout v ekologickém cen-
tru Veronica v Hostětíně, kde je možné navštívit funkční 
pasivní dům, bio moštárnu, ukázkové sady a přírodní za-

hrady. Za návštěvu stojí 
také Eko osada v Bílých 
Karpatech založená vý-
hradně na principech 
dobrovolnictví a trvale 
udržitelného hospodaře-
ní. Více informací nalez-
n e t e  n a 
www.ekovesnice.cz  a    



Napsali o nás.. 

TRIANON, z.s. se aktivně věnuje environmentálnímu vzdě-
lávání, výchově a osvětě mnoho let, přičemž spolupracuje 
s řadou moravskoslezských škol. TRIANON sleduje nejno-
vější trendy v oblasti moderních technologií, obnovitelných 
zdrojů energií a nakládání s odpady. V prostorách organi-
zace vzniklo Společné výzkumné a monitorovací centrum. 
V průběhu školního roku v  jeho laboratoři probíhá výuka 
technického kroužku, který navštěvují žáci a studenti 
z kraje. Tradiční aktivitou je organizace mezinárodní stu-
dentské konference, kde jsou prezentovány výsledky 
„dobré praxe“. Spolek nabízí také ekologickou likvidaci 
elektronického a plastového odpadu, přičemž zaměstnává 
více než 50 % osob se zdravotním postižením. Využít jejich 
služeb je možné v režimu náhradního plnění.  

Mgr. Roxana Macháčková 
Odbor životního prostředí a zemědělství, KÚ MSK 

 
Již několik let je SVMC nedílnou součástí spolku TRIA-
NON. Jeho zřízení umožnilo etablovat Vysokou školu 
v Českém Těšíně. Prototypové energetické technologie 
instalované v objektu umožňují simulovat energetickou po-
třebu rodinného domu a její pokrytí alternativními prostřed-
ky (solární systémy, tepelná čerpadla, akumulace tepla a 
elektrické energie) spolu s využitím elektromobilu jako aku-
mulátoru elektrické energie pro takovýto rodinný 
dům.Vedle výzkumných aktivit spojených s obnovitelnými a 
alternativními zdroji energií vytváří centrum řadu podnětů 
pro aktivizaci a motivaci mládeže k dalšímu studiu a budou-
címu životu spjatému s tímto regionem.  
Doc. Ing. Bohumil Horák, PhD. 
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO 

Chov včel v TRIANONU 
 

V letošním roce byl v TRIA-
NONU zahájen chov včel! 
Zatím spolek obstarává 2 
úly, které jsou umístěné na 
střeše SVMC. Pozorování a 
studium chování včel je jed-
nou z aktivit přírodovědného 
kroužku. 

NOVINKA 



 
Ekoprogram finančně podporují 

 

   
     
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Za Vaši podporu děkujeme! 
 

Partneři programu 
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