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SLOVO REDAKTORA
Přecházíme na čtvrtletník
Vážení čtenáři,  
máte před sebou první vydání Magazínu 
CHARVÁT v roce 2022. V posledních pěti 
letech jsme vydávali Magazín každé dva 
měsíce. Byl to dvouměsíčník a vyšel cel-
kem třicetkrát. V roce 2022 jsme přistoupili 
ke změně v počtu vydání za rok. Po dohodě 
s vedením společnosti jsme se rozhodli pro 
přechod na čtvrtletník. Magazín tak přijde 
na váš stůl a do vašich schránek každé tři 
měsíce. Začínáme v březnu a pak bude ná-
sledovat červen, září a prosinec. Co nás  
k tomu vede? Celkově tristní situace ve zís-
kávání materiálů pro každé vydání. Díky  
COVIDU zmizely obvyklé společenské udá-
losti pro zaměstnance, ubylo veletrhů, vý-
stav. Společenský život tak trochu zamrzl. 
Naproti tomu skupina CHARVÁT je stabili-
zovaná, mimořádných událostí není mnoho  
a dostihový sport všechno nezachrání.  
Věříme, že v zájmu zachování kvality Maga-
zínu je přechod na čtvrtletní periodicitu  
vydávání správným řešením. 
OMICRON, COVID, CORONAVIRUS
Již dva roky žijeme ve světové pandemii. 
Aktuálně se pereme s další variantou COVI-
DU, nazvanou OMICRON. Ta nás provětrá 
zřejmě úplně všechny. Protože je to hlado-
vec, který se šíří úžasnou rychlostí. Naštěs-
tí to není takový smrtihlav, jako byli jeho 
předchůdci, takže je hodně nakažených,  
ale nemocnice to zvládají dobře, nestoupá 
úmrtnost. Potřebovali bychom křišťálovou 
kouli, abychom věděli, co bude dál. Vědci se 
na tom zatím neshodli. Jaro a léto by mělo 
být dobré. Podzim 2022 je nejistý. 
  

Příjemné čtení přeje
Jiří Franc, redaktor

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O ZÁKAZU KOUŘENÍ 
NA PRACOVIŠTÍCH A JINÝCH PROSTORÁCH

Zaměstnavatel CHARVÁT Group s.r.o., Zbraslavice 394, 285 21, IČ: 27407667
zastoupený JUDr. Ing. Jiřím Charvátem

vydává tento vnitřní předpis 
o zákazu kouření

na jeho pracovištích a v jiných prostorách jeho objektu.

1.
V celém areálu (objektu) zaměstnavatele a na všech jeho pracovištích 

a prostorách je zakázáno kouření. 

2.
Kouření je dovoleno ve vyhrazené a řádně označené kuřácké zóně, 

která je umístěna na venkovním prostranství vedle podnikové prodejny. 

3.
Kuřácká zóna je označena „Kuřácká zóna“. Označení zajišťuje vedení společnosti.   

4.
Zaměstnanci, kteří se pohybují v kuřáckých zónách, 

jsou povinni dodržovat následující pravidla:
• kouření je povoleno před a po rozvržené pracovní době 

a v době stanovené přestávky na jídlo a oddech 
• udržovat pořádek a před opuštěním kuřácké zóny 

zkontrolovat uhašení nedopalků
• v případě kouření mimo vyhrazenou dobu je nutné, 

aby si tito zaměstnanci tuto dobu napracovali
• k evidenci doby strávené kouřením slouží terminály evidující docházku 

umístěné u hlavního vchodu pro zaměstnance a mezi halami 
(montáž hadic, ohýbané trubky a válce), dále k němu slouží čtečky 

umístěné u dveří na halách válců.

5.
Porušení zákazu kouření v pracovní době nebo mimo označené kuřácké zóny 

je porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících 
se k vykonávané práci a je možné z něj vyvodit důsledky podle zákoníku práce. 

6.
Vedoucí zaměstnanci jsou povinni dodržování zákazu kouření 

podřízenými zaměstnanci kontrolovat a porušení zákazu jsou povinni oznámit 
vedení společnosti, případně personálnímu oddělení, 

které podle intenzity porušení povinností rozhodne o postihu zaměstnance.

7.
Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě na personálním oddělení.

Tento předpis nabývá účinnosti dnem: 01. 02. 2022
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Slovo má Jan Outlý, ředitel společnosti
Dlouhá tradice výroby nosičů kontejnerů v Okřínku má několik významných 
milníků. Jsme hrdí na to, že se nám v loňském roce podařilo dosáhnout  
dalšího, pro nás velmi významného. Poprvé v historii jsme prodali 1000 kusů 
nosičů kontejnerů v jednom kalendářním roce. Takové číslo nás již nepochyb-
ně řadí mezi významné výrobce nosičů kontejnerů v celoevropském měřítku.
Výsledek, který znamená že každý pracovní den opouští brány našeho podniku 
v průměru 5 nosičů je o to cennější, že se nám ho podařilo dosáhnout se 
stejným počtem zaměstnanců jako v předchozích letech a bez omezení dal-
ších výrobkových skupin. Poděkování za skvěle odvedenou práci patří všem 
zaměstnancům naší společností, ale také našim dodavatelům a partnerům.

Jan Outlý, ředitel společnosti

FIRMA CHARVÁT CTS PRODALA 1 000 NOSIČŮ KONTEJNERŮ

PŘEDALI ZÁKAZNÍKOVI DALŠÍ TRAKTOROVÝ NÁVĚS TN CTS 12-45-S-HNJ 

V Okřínku prodali 1000 kusů nosičů kontejnerů. V historii firmy je to poprvé, kdy dosáhli tak skvělého výsledku.  
Tisící kus předali koncem roku 2021 zákazníkovi Iveco Truck Centrum, s.r.o. Historická fotografie proto nemohla chybět. 

Traktorové nosiče kontejnerů CTStrailer jsou jedním z významných obchodních artiklů CHARVÁT CTS. Pod obchodním 
označením TN CTS 12-45-S-HNJ vyrobili dvounápravový návěs s odpruženou ojí, hydraulickým jeřábem HMF 910-K2 
a velkými 18‘ koly. Největší technicky přípustná hmotnost vozidla činí 12 800 kg (váženo na nápravách).
Zajímavostí řešení je hydraulický pohon jeřábu HMF přímo z čerpadla, připojeného na vývodový hřídel traktoru.
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Tržby z prodeje vlastních výrobků, služeb 
a zboží 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CHARVÁT Group s.r.o. Zbraslavice 378,542 400,092 450,284 452,648 508,532 551,184
CHARVÁT AXL, a.s. Semily 192,304 179,438 222,250 241,111 212,720 224,606
CHARVÁT CTS, a.s., Okřínek 229,839 236,173 258,603 246,087 252,478 274,763
AVHB - Hydraulika s.r.o. Opava 104,466 109,324 110,675 101,705 98,452 119,173
CHARVÁT HYKOM s.r.o. Rakovník 71,684 85,214 69,877 81,536 79,065 95,477
Nástrojárna Semily s.r.o. 18,084 17,007 13,658 10,997 9,291 9,952
HYDRO- ‐FLEX s.r.o. Nové Město x x x x x 33,559
CHARVÁT Slovakia s.r.o. 50,202 42,304 63,348 62,662 90,813 70,193
CHARVÁT Strojárne a.s. Bardejov x 233,961 357,553 372,869 295,771 423,838
CHARVÁT d.o.o.Chorvatsko 35,679 38,759 48,028 56,562 57,694 71,581
CHARVÁT d.o.o. Srbsko + Bosna 5,054 9,935 14,456 18,435 20,525 22,800
SUMA 1 085,854 1 352,207 1 608,732 1 644,612 1 625,341 1 897,126

Zisk před zdaněním 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 
Odpisy

CHARVÁT Group s.r.o. Zbraslavice 28,120 35,455 46,226 41,449 32,738 57,008 16,791
CHARVÁT AXL, a.s. Semily 0,601 -12,168 12,393 7,648 7,411 7,226 16,800
CHARVÁT CTS a.s. Okřínek 24,576 22,094 31,484 32,894 36,144 39,394 4,338
AVHB Hydraulika s.r.o. Opava 3,107 4,693 2,811 2,370 2,941 6,691 2,786
CHARVÁT HYKOM s.r.o. Rakovník 0,134 1,271 0,275 3,581 1,030 3,729 1,856
Nástrojárna Semily s.r.o. 2,300 2,063 1,235 -0,486 -0,808 0,149 0,120
HYDRO- ‐FLEX, s.r.o. Nové Město x x x x x 4,662 0,156
CHARVÁT Slovakia s.r.o. Trnčianská Turná 6,796 4,284 9,152 9,437 22,005 12,820 0,874
CHARVÁT Strojárne a.s. Bardejov XXX -2,226 17,009 20,813 10,669 31,600 19,658
CHARVÁT d.o.o. Chorvatsko 4,207 2,160 2,995 3,786 4,202 5,994 1,125
CHARVÁT d.o.o. Srbsko + Bosna 0,258 0,649 1,395 1,810 2,326 2,482 0,130
SUMA 70,099 58,275 124,975 123,302 118,658 171,755 64,634
Kurz EUR k 31. 12. 27,020 25,540 25,725 25,410 26,245 24,860

Vypracovala: Ing. Andrea Jiráková, Okřínek, 2.3.2022
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VÝSLEDKY SKUPINY CHARVÁT ZA ŠEST LET
Pro jednoduché vyjádření jsme zvolili tři položky – tržby, zisk před zdaněním a v r. 2021 odpisy

Tržby z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží (v mil. Kč)                       Zisk před zdaněním (v mil. Kč)
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1) Poklesne poptávka a množství práce, protože řada našich zákazníků, kteří montují naše  
 hydraulické systémy do svých strojů, je prodávali pochopitelně i do Ruska a na Ukrajinu.

2) Bude chybět materiál, zejména pro strojírenské podniky, neboť řada hutních výrobků má  
 svůj původ zase v Rusku nebo na Ukrajině. 
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Z výše uvedeného přehledu je patrné, že k zásadním změnám v počtu zaměstnanců meziročně nedochází. Stavy nejrychleji meziročně  
vzrostly v Bardejově, což je důsledek zcela nekompromisních investic do výroby a rozšiřování výrobního programu.

V počtech zaměstnanců jsou zahrnuti pouze kmenoví zaměstnanci v pracovním poměru. Takže výše uvedená čísla 
nepokrývají lidi pracující na dohody, ženy na mateřských dovolených nebo agenturní zaměstnance. V tabulce nejsou 
úmyslně uvedeni zaměstnanci Hipodromu Most, a.s., kteří se nepodílejí na obchodní či výrobní činnosti. 

Rok 2021 jsme ukončili dobře. Po několika letech se nám podařilo navýšit obrat i zisk. Myslel jsem si, že v tomto 
trendu budeme pokračovat i v roce 2022. Covid skončil. Neskončil však sám od sebe. Byl vytlačen z myslí daleko 
závažnějším tématem. Plnohodnotnou válkou za hranicemi Slovenska. Ta bude mít, abstrahujíce od osobních tragédií, 
i výrazné hospodářské důsledky. Ty se pochopitelně dotknou i nás.

PŘEHOUPLI JSME SE PŘES STAV 800 ZAMĚSTNANCŮ
AKTUALIZOVANÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ VE SKUPINĚ CHARVÁT K 1. LEDNU 2022

VÝSLEDKY 2021 A PRVNÍ MĚSÍCE ROKU 2022

Název společnosti – počet zaměstnanců 2020 2021 2022

CHARVÁT STROJÁRNE a.s. Bardejov, SR 225 228 265

CHARVÁT GROUP s.r.o Zbraslavice 198 193 204

CHARVÁT AXL, a.s. Semily 163 166 165

CHARVÁT CTS, a.s. Okřínek 96 96 94

AVHB – Hydraulika s.r.o. Opava 34 32 34

CHARVÁT HYKOM s.r.o. Rakovník 20 31 23

CHARVÁT d.o.o. Daruvar, Chorvatsko 14 14 15

CHARVÁT SLOVAKIA s.r.o. Trenčianská Turná, SR 12 13 13

HYDRO-FLEX s.r.o. Nové město 0 21 13

NÁSTROJÁRNA SEMILY s.r.o. Semily 11 10 10

Celkem: 773 803 837

Je možné, a to vycházím z předpokladu, že v brzké době bude uzavřeno příměří, že v letních 
měsících nebudeme z důvodu nedostatku materiálu vyrábět vůbec. Tyto podmínky jsou  
obtížné, ale stejné pro všechny.

JAK BUDEME POSTUPOVAT DÁL
1) Budeme postupovat v avizovaných organizačních změnách s cílem zjednodušit řízení  
 skupiny. HYDROFLEX se již stal součástí skupiny CHARVÁT Group a dojde ke sloučení  
 CHARVÁT AVHB a CHARVÁT Group.

2) Budeme pokračovat v dalších investicích do strojů. V letošním roce budeme investovat  
 minimálně 70 mio Kč do technologií napříč celou skupinou. V loňském roce to byla přibližně stejná částka.

3) Budeme pokračovat v soustavném získávání obchodu od stávajících a nových zákazníků.

Učiním vše, aby pracovní místa našich zaměstnanců nebyla ohrožena. JUDr. Ing. Jiří Charvát

■  JUDr. Ing. Jiří Charvát

Ve spolupráci s personalisty připravil: Jiří Franc



DO CHARVÁT AXL DORAZIL SOUSTRUH MAZAK SLUNT TURN 500 M
Jak jsme informovali v minulém vydání, v Semilech investují letos do letecké výroby s cílem dobudování potřebné 
kapacity pro výrobu leteckých podvozků. Hlavním úkolem je nákup výkonných, špičkových obráběcích strojů.

HLAVNÍ VÝHODY MODERNÍCH OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 
Mají vyšší tuhost, která je nejdůležitějším parametrem pro použití vyšších řezných rychlostí a posuvů u nástrojů již používaných,  
ale i pro použití moderních výkonných nástrojů, jejichž možnosti nejsou starší obráběcí stroje schopné vůbec využít. Zvýšení řezných  
parametrů se projeví ve zkrácení výrobních časů a tím pádem i v navýšení strojní kapacity. U nových obráběcích strojů jsou také rychlejší 
výměny nástrojů a vyšší rychloposuvy, které se projeví zkrácením neproduktivních vedlejších časů a tím pádem dochází i ke snížení celkových 
časů nutných pro výrobu součásti. V moderních obráběcích strojích jsou moderní řídící systémy, které umožňují nejen dílenské programování 
čím dál složitějších dílců přímo na stroji, ale obsahují i spoustu nových obráběcích cyklů, které zvyšují komfort při obsluze obráběcího stroje.

CHARVÁT magazín  •  1  |  2022 Máme koně do každého dostihu
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Díky výše uvedeným parametrům je tento soustruh vhodný pro výrobu spousty dílů z portfolia letecké výroby, ale i různých větších dílů  
pro hydraulickou výrobu. Navíc je vhodnou alternativou k soustruhu Georg Fischer NDM 56/260, který doposud sloužil jako hlavní tahoun  
letecké výroby mezi soustruhy. Vzhledem k tomu, že na soustruhu MAZAK bychom měli dosáhnout větší kvality (opracování povrchů,  
přesnost) za nižší nebo stejné obráběcí časy, věřím, že úlohu tahouna  brzy převezme.

SOUSTRUH MAZAK SLUNT TURN 500 M BYL INSTALOVÁN V PROSINCI 2021
Největším přínosem nákupu tohoto soustruhu je jeho výkon, tuhost a přesnost. Jedná se o nejvýkonnější stroj  
ve firmě (motor 45 kW, krouticí moment 7000 Nm). Je vybaven sklíčidlem Kitagawa o velikosti 21“ (maximální  
obráběný průměr je 910 mm), revolverovou hlavou pro upnutí až 12 ti nástrojů (možnost využít poháněné nástroje), 
samo středící lunetou SMW RX5 se speciálním rozsahem  45 - 400 a vysokotlakým chlazením CHipBlaster WV2-120 
(tlak až 80 bar, průtok až 120 l/min.).

Podstatnou výhodou pětiosého obráběcího centra je možnost obrábět jednou 
upnutou součást až z pěti stran, dále obrábět šikmé otvory natočené v jedné  
či dvou rovinách. To umožňuje snížení počtu technologických operací, snížení  
neproduktivních vedlejších časů při několikanásobném upínání a vyrovnávání  
součásti. Dále se zvýší přesnost vyráběných dílců, protože každé přepínání 
součásti přináší ve výrobním procesu určitou nepřesnost.

Text: Ing. Jiří Riegr a Pavel Zelinka, foto: Ing. Jiří Riegr
Redakční úpravy: Jiří Franc

V LEDNU 2022 BYLO ROZHODNUTO O NÁKUPU STROJE MAZAK VARIAXIS I-800 NEO
(5TI OSÉ FRÉZOVACÍ CENTRUM)
PARAMETRY:
• Zásobník na 80 nástrojů řetězový
• Vřeteno 10000 ot/min kroutící moment 350 N
• Průměr otočného stolu 800 mm
• Zatížení otočného stolu 1000 Kg
• Vnitřní i vnější chlazení i vzduchem
• Sytém Mazak API
• Obrobková i nástrojová měřící sonda Renishaw (OMP60, NC4)
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■ Pavel Paclík
 vedoucí provozovny
 Jihlava

■ Tomáš Žahourek
 vedoucí provozovny
 Nové Město

■ Vladimír Moucha
 vedoucí pobočky
 Sokolov

■ Pavel Štěpánek
 technik
 Jihlava

■ Renata Zwikirschová
 administrativní pracovnice
 Nové Město

■ Martin Bulíček
 technik
 Sokolov

■ Petr Poláček
 mechanik
 Jihlava

■ Jiří Lukášek
 technik provozovny
 Nové Město

■ Erik Tylš
 vedoucí pobočky
 Hradec Králové

■ Josef Vondrášek
 technik
 Liberec

■ Michal Neuberg
 technik
 Nové Město

■ Jakub Česák
 technik
 Hradec Králové

Jak jsme již informovali v minulých vydání, provozovny Hydro-flex v Českých Budějovicích a Praze se staly součástí CHARVÁT Group  
prakticky okamžitě a jednoduše, protože v těchto městech jsme již provozovny měli. Taktéž v Plzni, ale vzhledem k výběru nových a vhodných 
prostor, kterými je novostavba, bylo možné nastěhování až počátkem roku 2022. Tomuto kroku předcházela pečlivá příprava, aby se  
vše povedlo. Nemohli jsme  riskovat, že po přepojení ze současného systému K2 na Helios nebudeme fungovat, bez možnosti vyhovět  
zákazníkům provozoven. Dlouho se pracovalo na kódování a převodu sortimentu. Tady bych rád poděkoval firmě Ansuz, panu Bouberlemu  
ze ZB Group a dlouholeté vedoucí provozovny v Ostravě, paní Konečné. Hlavně však poděkování patří všem zaměstnancům na provozovnách 
Hydro-flex, kterých se tento převod týkal. Doslova platilo, že nehledali problém a pokud nastal, vyřešili ho. Tato změna by měla zjednodušit 
chod provozoven a firmě zvýšit efektivitu. Díky sdílenému systému Helios napříč celou skupinou, se zjednoduší sledování stavu skladů  
a dalších informativních údajů. Dále díky převodkám odpadne práce s přefakturací a příjímání na pc sklad mezi Hydro-flex a Charvát Group s.r.o.

Text: Václav Kubec
Přikládáme foto dnes již bývalých zaměstnanců HYDRO – flexu, kteří přešli pod Charvát Group.

V prosinci roku 2020 došlo k akvizici firmy HYDRO – FLEX. Znamenalo to teritoriální rozšíření obchodní sítě našich 
provozoven v České republice. Říká se, že myšlenky dělají firmu, a právě proto se jednatel naší společnosti v závěru 
roku 2021 rozhodl, že se HYDRO – FLEX s.r.o. stane kompletně součástí CHARVÁT Group s.r.o.

HYDRO – FLEX SE STÁVÁ SOUČÁSTÍ CHARVÁT GROUP
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■  Pohled z horní rampy na ostatní tanky

■  V tankové koloně jsou i větší tanky, než nový zcela vpravo  

■  Skladovací zázemí přímo u výroby

■  Horní rampa s přístupem k tanku

DIVIZE OLEJE POSILUJE VÝROBNÍ KAPACITY
Olejáři ve Zbraslavicích za sebou mají úspěšné roky. Získali nové  
obchodní partnery a nutno připomenout, že se jim podařily již dvě  
dlouhodobé smlouvy na TOTAL FLUID MANAGEMENT. A nejsou to  
ledajaké firmy. Před dvěma lety to byla Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav  
a v roce minulém německý výrobce řezných nástrojů firma Gühring  
v Plzni. Tyto obchodní a výrobní aktivity nutně vyvolávají potřebu dalších  
investic do výroby a skladovacích kapacit. 

V LEDNU ZPROVOZNILI NOVÝ VELKOOBJEMOVÝ TANK 
Důvody pro novou investici popsal Dušan Svoboda: „Nový tank je potřeba pro urychlení  
a zefektivnění výroby emulzních kapalin. Bude možné vyrobit jednorázově větší  
množství daného produktu, a tudíž mít v kratší časové lhůtě dostatečné skladové  
zásoby. Tank byl vyroben ve firmě Pacovské strojírny, celkový objem tanku je 10 m³. 
Počítáme, že jednorázově vyrobíme cca 8 000 l koncentrátu. Tank je provozuschopný 
od konce ledna. Využijeme ho pro výrobu konkrétních emulzních kapalin, které jsme 
doposud míchali v menších tancích na vícekrát. Efektivita investice je z tohoto pohledu 
jednoznačná“. 

Z nově pořízených fotografií haly na výrobu olejů, emulzí a kapalin  
je patrné, že ve Zbraslavicích se výroba v divizi oleje posunula o další 
významný krok. Po létech postupného budování a trvalého vzestupu 
máme dnes ve Zbraslavicích pěkný samostatný výrobní závod s odbor-
ným zázemím (laboratoř), týmem zkušených obchodníků a s výborně 
fungující administrativou.

Připravili: vedoucí prodeje Dušan Svoboda, Jiří Franc, foto: Jiří Franc ■  Nově instalovaný tank na 10 kubíků
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NADAČNÍ FOND JUDr. JIŘÍHO CHARVÁTA
Firmy skupiny CHARVÁT Group s.r.o. finančně podporují každoročně řadu sportovních, kulturních a sociálních projektů již 18 let. Aby 
však tato podpora či pomoc mohla být určena konkrétně těm lidem, kteří ji skutečně potřebují, byl v roce 2014 založen Nadační fond.

Účelem Nadačního fondu je podporovat
• sociálně potřebné a nadané studující,
• sociálně potřebné děti, sportovce a nemocné a tělesně postižené osoby,
• osoby v tíživé životní situaci,
• projekty, které přispívají ke zlepšování duševního a tělesného rozvoje dětí a mládeže zejména v oblasti vědy, umění, kultury
 a sportu a projekty humanitární a projekty sociální pomoci.
Obracíme se proto jako každoročně na veřejnost, aby nám předložila doporučení a návrhy ze svého okolí, které si podporu zaslouží. 
Svá doporučení nám zasílejte do 30. 7. 2022 a to buď e-mailem na charvat@charvat-chs.cz, nebo poštou na adresu Nadační Fond 
JUDr. Jiřího Charváta, Zbraslavice 394, 285 21 Zbraslavice.
Projekty, které se rozhodneme podpořit, zveřejníme, stejně jako tuto výzvu, na našich web stránkách a v regionálním tisku.

NADAČNÍ FOND VYŘÍDIL V ROCE 2021 KLADNĚ 34 ŽÁDOSTÍ V OBJEMU 1 014 800 Kč

ZDROJ PROSTŘEDKŮ - FIRMA PŘÍJEMCE 
NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU ÚČEL POMOCI

Výše 
příspěvku 

v Kč

Výše 
příspěvku 

v EUR
CHARVÁT GROUP s.r.o. Jana Niederlová, Kutná Hora příspěvek na vzdělání dětí 34 800
CHARVÁT GROUP s.r.o. Dětský domov Sázava příspěvek na terapie, letní tábory 50 000
CHARVÁT GROUP s.r.o. CHARVÁT Baník Havířov příspěvek na činnost klubu 120 000
CHARVÁT GROUP s.r.o. SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou zlepšení výuky a vzdělávání 10 000
CHARVÁT GROUP s.r.o. Ludmila Kapounková, Vrdy podpora talentovaného sportovce 19 000
CHARVÁT GROUP s.r.o. Petra Kremlová, Kutná Hora příspěvek na automobil pro 2 postižené děti 100 000
CHARVÁT GROUP ZBRASLAVICE Celkem 6 příspěvků 314 800
CHARVÁT AXL a.s. Mariana Rohlenová, Semily příspěvek na dokončení pracovní specializace 34 000
CHARVÁT AXL a.s. FOKUS Semily denní stacionář pro duševně nemocné 40 000
CHARVÁT AXL a.s. DD Semily příspěvek na lyžařský kurz 50 000
CHARVÁT AXL SEMILY Celkem 3 příspěvky 124 000
CHARVÁT CTS, a.s. Jaroslav Pokorný, Kolín příspěvek na asistenčního psa a rehabilitace 20 000
CHARVÁT CTS, a.s. Rostislav Vicher, Kolín příspěvek na asistenčního psa a rehabilitace 20 000
CHARVÁT CTS, a.s. Anna Cabrnochová příspěvek na životní pojištění 17 000
CHARVÁT CTS OKŘÍNEK Celkem 3 příspěvky 57 000
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. Zora Ďurinová, Hontianské Moravce příspěvek na rehabilitační pobyt 25 000 1 000
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. Peter Szalontai, Veľký Kamenec příspěvek na rehabilitace pro syna 25 000 1 000
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. Miloslav Vasičko, Prešov příspěvek na rehabilitace 25 000 1 000
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. PIEROTT, Prešov příspěvek na léčbu klienta 12 500 500
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. Matúč Benčo, Prešov příspěvek na terapie 25 000 1 000
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. Jozef Novák, Kľušov příspěvek na léčbu syna 25 000 1 000
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. Ján Dulenčin, Hažlín příspěvek na rehabilitace syna - náklady 37 500 1 500
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. Lucia Záhorská, Liptovský Mikuláš podpora talentovaného sportovce 17 500 700
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. HK Bardejov podpora činnosti organizace 62 500 2 500
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. Mikuláš Lacek, Bardejov příspěvek na náklady spojené s léčbou 12 500 500
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. Jozef Randár, Zborov příspěvek na léčbu manželky 37 500 1 500
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. Zuzana Poláčková, Bardejov příspěvek na studium 25 000 1 000
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. Renáta Tokarčiková, Bardejov příspěvek na vzdělávání dětí 50 000 2 000
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. OZ Priatelia Základnej školy, Bardejov příspěvek na vzdělávání a sociální pomůcky 15 000 600
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. Lenka Labudiková, Bardejov příspěvek na léčbu syna 25 000 1 000
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. Veronika Kaňuchová, Rokytov podpora talentovaného sportovce 25 000 1 000
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. Renáta Petrikovičová Kunovská, Jacovce příspěvek na léčbu syna 25 000 1 000
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. Občianské združenie DIS+, Trenčín příspěvek na podporu činnosti 15 000 600
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. Dana Zamborská, Hertník příspěvek na léčbu syna 15 000 600
CHARVÁT STROJÁRNE BARDEJOV Celkem 19 příspěvků 500 000 20 000
NADAČNÍ FOND 2021 CELKEM 34 příspěvků 1 014 800

Autor: Mgr. Diana Charvátová
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■  Peter Kaminski - Hlava hmyzu

V takto zjednodušené soutěži očekáváme fotografie zaměřené zejména na přírodu, náladové fotografie k zamyšlení, emotivní zážitky, rodina, 
děti, prázdniny, rodinná atmosféra, zajímavosti z cest, atmosféra prázdnin a volného času. Ale tentokrát nemusí chybět ani roušky, ani fotky 
z pracovišť. Dobré fotky. V minulém roce se nám z fotografií téměř vytratili lidé. Všichni fotili zejména krásy přírody a téměř zmizely fotografie 
z rodinných dovolených, fotografie s dětmi či rodinnými příslušníky, fotografie z volnočasových aktivit. Tož uvidíme, jak to bude letos.  

CENA POROTY
Členové poroty stanoví, která fotografie je zaujala natolik, že si rovněž zasluhuje ocenění, protože je něčím výjimečná. 

CENA ZA TÉMATICKOU FOTO SÉRII
V minulém roce se řada soutěžících zaměřila právě na tuto kategorii. Bylo proto z čeho vybírat.

ZASÍLÁNÍ SOUTĚŽNÍCH SNÍMKŮ
Do soutěže budou zařazeni všichni zaměstnanci, kteří zašlou své snímky v digitální podobě, ve formátu jpg. na mailovou adresu  
franc@charvat-chs.cz. Každý účastník soutěže může zaslat maximálně čtyři fotografie. Fotografie musí být pořízeny letos, tj. v r. 2022.  
V předmětu mailu bude uvedeno „Fotosoutěž 2022“. V textu mailu musí být uvedeno jméno autora, telefon, zaměstnavatel a souhlas autora 
se zveřejněním fotografie v CHARVÁT MAGAZÍNU a na firemním Facebooku. Mail doprovodí odesílatel stručným textem, ve kterém uvede,  
kdy a kde fotografie vznikla, případně je možné a velmi vítané doplnit příběh, který se ke vzniku fotografie váže. 

POŽADOVANÁ KVALITA SNÍMKŮ
Jedná se o amatérskou soutěž. Nejdůležitější je před odesláním zkontrolovat rozlišení, které by nemělo být pod 300 kilobitů (kb).  
V případě nižšího rozlišení může být fotografie ze soutěže vyřazena, případně nebude moci být vytištěna.

ZPŮSOB HODNOCENÍ
O vítězích soutěže rozhodne tříčlenná hodnotící komise, složená ze zkušených fotografů. Pro zajištění objektivity hodnocení nebude žádný  
z členů komise zaměstnancem skupiny CHARVÁT. Vyhlášení výsledků soutěže a vítězné fotografie zveřejníme v prosincovém vydání  
CHARVÁT MAGAZÍNU.

FOTOSOUTĚŽ PRO ZAMĚSTNANCE 2022  
Vyhlašujeme v pořadí pátý ročník zaměstnanecké 
fotosoutěže. Stále jsme ve stavu ohrožení pandemií. 
Proto ponecháme zjednodušená pravidla soutěže, 
která jsme uplatnili již v minulých dvou letech a která 
se osvědčila. Proto také startujeme již v březnu,  
abychom nepřišli o zimní snímky z dovolených a po-
dobně. Tak se na ta letošní pravidla podívejme.   

Připravil: Jiří Franc

Příjem soutěžních snímků až do 31. října 2022

Jedna hlavní soutěžní kategorie: Můj rok 2022

ODMĚNY PRO VÍTĚZE
INDIVIDUÁLNÍ FOTOGRAFIE 
CENA ZA NEJLEPŠÍ FOTOGRAFII
1. místo: odměna ve výši 10 000 Kč 
2. místo: odměna ve výši 8 000 Kč 
3. místo: odměna ve výši 5 000 Kč
4. místo: odměna ve výši 5 000 Kč 
5. místo: odměna ve výši 5 000 Kč
CENA POROTY: 
odměna ve výši 5 000 Kč 
CENA ZA NEJLEPŠÍ
TÉMATICKOU FOTO SÉRII: 
1. místo: odměna ve výši 10 000 Kč 
2. místo: odměna ve výši 5 000 Kč
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PRO TY, KTEŘÍ SE SOUTĚŽE ZÚČASTNÍ POPRVÉ A NEVĚDÍ, OČ SE JEDNÁ 
Dostihové naděje ve věku dovršených dvou let – dvouletci – absolvují poprvé v životě dostihy. Jsou nezkušení, nabití energií. Jejich majitel 
se společně s trenérem mohou pouze dohadovat, jestli naděje a peníze vložené do jejich nákupu, tréningu, ustájení a obživy budou naplněny. 
Tipařům – našim zaměstnancům – v této soutěži nejde v podstatě o nic jiného, než zaslat svůj tip a očekávat, zdali se trefí a vyhrají. Ale vybrat 
svého koně je třeba včas!!! 

JAK TIPOVAT? ŽÁDNÉ RADY A NÁVODY NEFUNGUJÍ
Může se vám líbit jméno koně, zbarvení, celkový vzhled. Nebo pořadí, v jakém je zveřejněna jeho fotografie, nebo cokoliv jiného. Samozřejmě 
může do výsledku promluvit původ koně, úspěšnost rodičů, bratrů, sester, dědečků atd. Ale v těch dvou letech se to ještě nemusí projevit, 
nebo se to bohužel neprojeví nikdy. Je to jako s lidmi, každý kůň je jedinečný a když nemá náladu, tak je s ním těžká práce...

DO LETOŠNÍHO ROČNÍKU SOUTĚŽE VSTUPUJE OSM KONÍ 
K dispozici máme celkem 16 fotografií. Každý kůň je vyfotografován z celkového pohledu a k tomu ještě jeho hlava. Jsou to angličtí plnokrev-
níci. U každé fotografie naleznete v popisce také pohlaví, zbarvení a původ koníka ve zkratce. Obě fotografie znalcům občas i něco prozradí. 
Je možné, že v době vydání časopisu nebudou ještě známa jména všech koní, která jsou jim v tomto období úředně přidělována. V tom  
případě se u popisky fotografie objeví NO NAME (beze jména), ovšem každému koni je přiděleno do soutěže startovní číslo, podle kterého 
můžete ihned tipovat.

CENA PRO VÍTĚZE 
Cenu 10 000 Kč získají až tři zaměstnanci, kteří zašlou 
správný tip. Celkem může být tedy rozděleno Dr. Charvá-
tem až 30 000 Kč. V případě souběhu více úspěšných tipů 
rozhodne o vítězi los. 

Šťastnou volbu přeje Jiří Franc

Vyhlašujeme již šestý ročník soutěže dvouletků 
pro zaměstnance celé skupiny CHARVÁT Group. 
Letos je poprvé po dvou letech optimistický  
předpoklad, že pandemie neovlivní průběh dosti-
hové sezony.
Dvouletci obvykle zahajují svou dostihovou  
kariéru ve druhé polovině roku, proto je uzávěrka 
přihlášek 30. června. Za zaslaný tip zaměstnanec 
nic neplatí, vstup do soutěže je pro účastníky 
zdarma. Ve hře je letos osm koní z dostihové stá-
je Dr. Charvát. Všichni jsou v tréningu ve Dvorcích, 
u trenéra Pavla Tůmy. 

STARTUJEME SOUTĚŽ DVOULETKŮ 2022 

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Zašlete jméno svého favorita nejpozději do 30. června 2022.  Své tipy zasílejte na email redaktora Jiřího France: 
franc@charvat-chs.cz. Do mailu uveďte: Soutěž dvouletků, jméno dvouletka, svoje celé jméno, svůj telefon  
a jméno zaměstnavatele.  Zasláním tipu současně projevujete souhlas se zveřejněním vašeho jména v CHARVÁT 
Magazínu a na firemním Facebooku.
O tom, který dvouletek ze stáje Dr. Charvát bude 
nejúspěšnější v sezoně 2022 rozhoduje získaný 
handicap. Ten je průběžně zveřejňován na webu 
Jockey Clubu ČR. Do hodnocení se dostávají 
pouze ti dvouletí koně, kteří absolvovali  
alespoň dva dostihy za sezonu anebo alespoň 
jeden dostih vyhráli. Výsledky soutěže budou 
zveřejněny v posledním, prosincovém vydání 
Magazínu.

■  Loňský vítěz soutěže dvouletků RED CORAL
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Fotografie pořídila přímo ve Dvorcích, tak jako každoročně, Mgr. Hana Vytopilová. Patří jí velké poděkování, za profesionální provedení.

1 | NO NAME
Tamayuz - Mad Existence • hnědák / hřebec

3 | GEORGE OF BEAUMONT
Order Of St George - Beaumont • hnědák / hřebec

5 | BIOFORT
Masked Marvel - Polane Du Charmil • ryzák / hřebec

7 | KOLYMBIA STARS
Cloth of Stars - Kolymbia • hnědka / klisna

2 | DON HUGO
Hunter´s Light - Dumnonie • hnědák / hřebec

4 | FLEMARON
Amaron - Flemish Duchesse • hnědák / hřebec

6 | FESHANDA
Dariyan -  French Quebec • ryzka / klisna

8 | CHAMONIX
Dandy Man - Royal Interlude • hnědka / klisna



VE DVORCÍCH JIŽ TRÉNUJEME NA KOLOTOČI
Naše dostihová stáj má hlavní zázemí ve Dvorcích na Bruntálsku. Trenér Pavel Tůma tam v drsných podmínkách  
zvlněné pahorkatiny Nízkého Jeseníku, v nadmořské výšce přes 500 m, připravil pro stáj Dr. Charváta mnoho vynika-
jících koní. Ten seznam by byl pořádně dlouhý, připomeňme si jenom vítěze Velké Pardubické (Tzigane du Berlais), 
nebo Českého derby (Joseph, Hazarder). 
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Jak jsme již informovali ve čtvrtém vydání Magazínu 2021,  
minulý rok byl ve Dvorcích mimo jiné ve znamení zprovoznění  
nového tréninkového zařízení, tzv. „Kolotoče“. Na tomto kolotoči 
se ovšem nevozí děti.  V kolotoči se v řízeném režimu pohybují 
koně v tréninku. Nový kolotoč je pro maximálně šest koní, kteří 
tam mohou jednak relaxovat po náročné práci v terénu, (vychodit 
se, vyplavit zplodiny, uvést se postupně do klidového režimu), 
nebo naopak absolvovat lehký výcvik, spočívající v pravidelném 
kroku. Uvedení kolotoče do provozu má za sebou docela pohnu-
tou historii. Původně byl složen rozebraný na díly na Hipodromu 
v Mostě. Odtamtud byl převezen do Dvorců, kde byl znovu složen 
a postupně uveden do provozuschopného stavu. Na přiložených 
fotografiích se můžete přesvědčit, že se dílo podařilo. Trenér  
Pavel Tůma a jeho tým mají pěkného nového pomocníka  
pro zkvalitnění tréninkových možností. Připravil: Jiří Franc

Foto: Hana Vytopilová
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TĚŠÍME SE NA DOMÁCÍ SEZONU 2022
Prvním dostihem domácí dostihové sezóny bude 3. dubna tradičně Gomba handicap ve Velké Chuchli. A pak se již 
vydáme do Mostu, kde bude na domácí půdě v sobotu 9. dubna Memoriál Rudolfa Deyla. Závodit se začne na všech 
významných dostihových závodištích, pro nás budou hlavním lákadlem klasické dostihy, jakými jsou například Jarní 
cena klisen 7. května v Mostě, nebo Velká jarní cena 15. května ve Velké Chuchli. Nervozita před červnovým Derby 
bude pomalu stoupat a pozornost v 1. pololetí bude upřena také na dvě kvalifikace na Velkou Pardubickou – 21. května 
a 18. června. Milovníci dostihového dění se mají na co těšit. A doufejme, že letos po delší době bez mimořádných 
opatření, omezení a bez roušek. 

JAN FALTEJSEK NEJLEPŠÍM PŘEKÁŽKÁŘEM R. 2021– V ČR I V ITÁLII
Vítězi Lázně Poděbrady Cupu 2021 jsou Jaromír Šafář a Jan Faltejsek
„Výsledek šampionátu překážkových dostihů vypadá celkem jednoznačně, ovšem o jeho výsledku rozhodl až závěrečný dostihový den  
v Pardubicích. Během něj totiž Jan Faltejsek slavil pětici vítězství a získal tak rozhodující náskok na druhého Jana Kratochvíla, který na něj  
na konci sezóny ztrácel čtveřici úspěchů. Celkem letos Faltejsek na českých drahách získal 18 vítězství, z toho dvanáctkrát se prosadil  
na svěřencích Pavla Tůmy ze stáje Dr. Charvát. Tato spolupráce slaví úspěchy i v zahraničí, když v Itálii přinesla i dvojici vítězství kategorie 
Gr.1. I proto letos získal Faltejsek šampiónský titul také v Itálii. Martin Cáp, Dostihy.cz

Stránku připravil: Jiří Franc
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7 .  5 .  2 0 2 2  7 4 .  J a r n í  c e n a  k l i s e n
2 8 .  5 .  2 0 2 2   R o v i n o v é  d o s t i h y
1 2 .  6 .  2 0 2 2  4 0 .  C e n a  j e z d e c t v í
2 7 .  8 .  2 0 2 2  1 0 1 .  S v a t o v á c l a v s k á  c e n a
 2 5 .  V e l k á  l e t n í  c e n a
 V e l k á  m o s t e c k á  s t e e p l e c h a s e
15. 10. 2022 8 3 .  C e n a  z i m n í h o  f a v o r i t a
29. 10. 2022 9 6 .  Č e s k o m o r a v s k á  c e n a

       



Máme koně do každého dostihu

magazín

ZIMA VE ZBRASLAVICÍCH DOVEDE BÝT KOUZELNÁ


