
Rodinná firma Beznoska z Kladna ví, jak
důležité je pomáhat těm, kteří ztrácejí naději
Firma BEZNOSKA, s.r.o., se
zabývá tradiční produkcí
kloubních náhrad. Ve svém
těle její výrobky nosí statisíce
lidí z řady zemí světa. Logo
společnosti doplňuje motto:
Vracíme radost z pohybu. A
právě implantáty z Kladna
jsou toho jasným důkazem.

Tradice výroby nástrojů a
implantátů pro kostní chirur-
gii v České republice sahá do
poloviny minulého století.
Tehdy začali metalurgové na
základě požadavků ortopedů
pracovat na vývoji specific-
kých materiá-
lů s dobrou
snášenlivostí
lidským orga-
nismem, vhod-
ných právě pro
tuto výrobu.
Odpovídajícím
podnikem pro
vývoj a pro-
dukci tako-
vých materiálů a výrobků v tu
dobu byla Poldi SONP Kladno.

Vývoj byl úspěšný a kon-
cem šedesátých let se vyčleni-
la samostatná dílna s názvem
Chirurgie, která vyráběla
soupravy určené pro vnitřní a
zevní osteosyntézu a náhrady
kyčelních kloubů.

Neustálý vývoj a růst výro-
by si časem vynutil osamo-
statnění Chirurgie a výstavbu
nové budovy mimo areál Pol-
di. V této době zde již působil
jako vedoucí Stanislav Bez-
noska, který v roce 1990 odešel
do důchodu. Brzy se ukázalo,
že ne na dlouho.

V roce 1991 dochází k velké
privatizaci a Stanislav Bez-
noska se rozhodl znovu zúro-
čit dlouholeté zkušenosti.
Předložil privatizační projekt
a uspěl. Začátkem roku 1992

tak vznikla nynější firma Bez-
noska, která převzala veškerý
stávající majetek bývalé Chi-
rurgie, včetně výrobního pro-
gramu i všech zaměstnanců. K
rychlému osamostatnění při-
spělo právě i umístění provo-
zu mimo areál Poldi.

Vznikl tak podnik se špič-
kovými technologiemi a mo-
derními budovami.

Rodinná firma Beznoska
s.r.o. ví, že je důležité pomá-
hat a to nejen svými implan-
táty a produkty vyrobenými
na míru, které dennodenně

pomáhají pa-
cientům po ce-
lé České Re-
publice i ve
světe, ale také
ví, že pokud se
firmě daří, je
důležité pomá-
hat i jinde. Pro-
to se rozhodla
podporovat

nejeden charitativní projekt.
Mezi nejvýznamnější spo-

lupráce patří zejména koope-
race s Nadačním fondem Kap-
ka Naděje, který vznikl v roce
2000 s cílem pomáhat přede-
vším transplantačnímu cent-
ru a hematologickému oddě-
lení na II. dětské klinice FN
Motol. V současnosti, díky své
nepostradatelnosti a velkému
zájmu ze stran firem a insti-
tucí, se jeho podpora rozšířila
do nemocnic po celé České Re-
publice.

Prvním takovýmto projek-
tem, na kterém se z velké části
účastnila firma Beznoska, by-
lo zrekonstruování dětské
herny na transplantační jed-
notce ve FN Motol – její slav-
nostní otevření se uskutečni-
lo 19. 6. 2014. Spolupráce s Na-
dačním Fondem Kapka Nadě-

je není jedinou aktivitou to-
hoto směru.

Firma Beznoska také pod-
pořila zhotovení BabyBoxu
nové generace před vchodem

do Oblastní nemocnice Klad-
no, který je zřízen v souladu s
nejmodernějšími požadavky.

A aby toho nebylo málo, fir-
ma také každoročně podporu-

je Nadační fond Slunce. Ten
byl založen v roce 2002 za úče-
lem podpory dětí a dospělých
se speciálními potřebami a
podpory Soukromé mateřské

školy, základní školy a střední
školy Slunce, o.p.s. a Okresní
organizace Společnosti pro
podporu lidí s mentálním po-
stižením ČR v Kladně.

Představujeme firmu Beznoska

Firma Beznoska je ryze českým ro-
dinným podnikem bez podílu cizího
kapitálu, a to po celou dobu své
existence. Má statut společnosti s
ručením omezeným.

Vyrábí implantáty, nástroje a
operační pomůcky určené pro po-
třeby ortopedie a traumatologie.
Toto specifické zaměření výroby
vyžaduje široký rozsah odborných
znalostí technického a medicínské-
ho charakteru, proto úzce spolu-
pracujeme s předními odborníky z
řad lékařů i metalurgů.

Jedná se o středně velkou firmu
se zázemím v kladenském regionu,
ale její působnost je rozšířena na
celé území České republiky i na za-
hraniční trhy. K nejdůležitějším

patří Slovenská republika, kde v
roce 2001 založila v Banské Bys-
trici dceřinou společnost Beznoska
Slovakia.

K hlavním obchodním partne-
rům patří především Rusko, Ukraji-
na, Litva, Rumunsko, Bulharsko,
Turecko, Chorvatsko, Srbsko, Bos-
na a Hercegovina, Belgie a další ze-
mě Evropské unie.

Vzhledem k dlouhodobé spolu-
práci s četnými klinickými praco-
višti na vývoji a díky neustálé ino-
vaci výrobních technologií a výrob-
ního programu se firmě podařilo
zrealizovat několik patentů, napří-
klad kyčelní kloubní jamky či patent
pro vazivový aparát.

Rozhovor s jednatelem společnosti Beznoska s.r.o. Petrem Milatou i o spolupráci s nadací Kapka naděje. Říká:

Každá solidní firma by měla věnovat
část svého zisku na dobročinné účely
Jako kladenská firma, která se
již 25 let věnuje oboru jako je
ortopedie, máte zcela jistě blíz-
ký vztah ke zdravotnictví v ČR.
Bylo toto důvodem, proč jste se
rozhodli spolupracovat právě s
Nadačním fondem Kapka Nadě-
je?

Ve zdravotnictví se pohy-
buje naše firma už od roku
1969, kdy byla v POLDI Klad-
no zahájena výroba implan-
tátů pro ortopedii a trauma-
tologii. Po privatizaci v roce
1992 jsme sortiment výrobků
dále rozšiřovali a tak mimo
jiné dodáváme též implantáty
pro onkologické pacienty,
mezi kterými jsou i děti.
Oslovilo nás nejvíce to, že NF
Kapka Naděje se věnuje
hlavně dětským onkologic-
kým pacientům, proto jsme
se rozhodli podporovat právě
projekty tohoto nadačního
fondu.

Kdy se zrodil nápad podporovat
NF Kapka Naděje?

Mezi hlavní cíle NF Kapky
Naděje patří zejména pomoc
při zlepšení diagnostických
postupů a léčebných metod,
dále pomoc v oblasti psycho-
sociální péče, financování
přístrojového vybavení dět-
ských hemato-onkologických
odděleních a transplantační
jednotky, podpora vědeckých
aktivit či regionálních ne-
mocnic. Proto se vedení spo-
lečnosti BEZNOSKA s.r.o.
rozhodlo v roce 2013, že bu-
deme podporovat tyto čin-
nosti fondu.

Jaký projekt jste letos v rámci
NF Kapka Naděje podpořili?

Dne 14. 9. 2015 se konalo
otevření ambulantního sálu
ve Fakultní nemocnici v

Plzni.
Nadační Fond Kapka Na-

děje zde přijal dar od společ-
nosti Beznoska s.r.o, který
cestoval přímo na vybavení
ambulantního sálu: pacient-
ský stolek Postman, 4 kance-
lářské židle, nerezový stolek
pro nástroje, taburet, trans-
portní vozík EMERGO, mo-

nitor vitálních funkcí a in-
fuzní křeslo.

Předání se zúčastnila pre-
zidentka a zakladatelka NF
Kapka naděje Vendula Pizin-
gerová. U této příležitosti ta-
ké byla přítomna ředitelka
Elen Švarcová a za nemocni-
ci ředitel FN Plzeň MUDr.
Václav Šimánek, Ph.D. a

přednosta dětské kliniky
prof. MUDr. Josef Sýkora,
Ph.D., dále Martina Čaplová,
a za společnost Beznoska
s.r.o. obchodní ředitel Petr
Milata jr. a referentka mar-
ketingu Ing. Eliška Kolma-
nová.

Jaké další organizace také pod-
porujete?

Podpořili jsme také ote-
vření nového Baby Boxu v
Kladně.

BabyBox nové generace v
Kladně byl zřízen jako výmě-
na starého BabyBoxu z roku
2008, kdy po celou dobu exis-
tence pomohl vstoupit do no-
vého života celkem šesti dě-
tem. Nový BabyBox je zhoto-
vený z nerezového plechu s
automatickými dvoukřídlý-
mi dvířky a aktivačním sen-
zorem. Vnitřní prostor je pl-
ně klimatizován a uzpůsoben
proti kolizi dítěte s dvířky fo-
tobuňky. Slavnostní otevření
se uskutečnilo 8. 4. 2015 ve 12
hodin před vchodem do Ob-
lastní nemocnice Kladno.
Jsme moc rádi, že jsme mohli
pomoci při zřizování nového
BabyBoxu. Osud nechtěných
dětí nám není lhostejný!

Plánujete i v budoucích letech
pokračovat ve spolupráci s NF
Kapka Naděje?

Se spoluprací s NF Kapka
Naděje jsme velmi spokojeni,
protože je vidět, že jsou zde
naše příspěvky smysluplně
využívány. Proto nám bude
ctí i nadále, v rámci našich
možností, přispívat na jeho
činnost. Podle mého názoru
by každá solidní firma, které
se v podnikání daří, měla vě-
novat část svého zisku na
dobročinné účely.

Petr Milata, jednatel společnosti Beznoska.

Spolupráce firmy Beznoska s Nadačním Fondem Kapka Naděje má několik směrů. Snímek je ze zářijového otevření ambulantního sálu ve Fa-
kultní nemocnici v Plzni , u něhož asistovali prezidentka a zakladatelka NF Kapka Naděje Vendula Pizingerová, zástupci vedení FN Plzeň a další
sponzoři. Firmu Beznoska zastupoval obchodní ředitel Petr Milata jr. a referentka marketingu Ing. Eliška Kolmanová.

Slavnostní otevření nového Baby Boxu se díky firmě Beznoska
uskutečnilo letos v dubnu před vchodem do Oblastní nemocnice
Kladno. Vnitřní prostor je plně klimatizován a uzpůsoben proti kolizi
dítěte s dvířky fotobuňky.

Rodinná firma
Beznoska s.r.o. ví, že je
důležité pomáhat a to
nejen svými
implantáty a produkty
vyrobenými na míru.


