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SLOVO REDAKTORA
Vážení čtenáři, 
Vcelku závažnou událostí letošního roku je, 
že opět přišlo jaro. Ono to není až tak samo-
zřejmé, v kontextu okolního dění. Některé 
věci fungují náhle úplně jinak, než jsme byli 
zvyklí. To, že přišlo jaro, nám dává poměrně 
reálnou naději, že přijde i léto. Rozvolněné 
léto, jak si všichni přejeme a doufáme.  
Takové léto by nám mohlo přinést spoustu 
zážitků. A vy byste mohli poslat hezké fotky 
do fotosoutěže pro zaměstnance, dvouletci 
by mohli vyběhnout na dostihovou dráhu  
za účasti diváků a Dr. Charvát by mohl  
vyplatit na konci roku odměny pro vítěze. 
Do toho olympiáda a dovolené.
Inu, nedivte se, že nepíšu o našich úspěších 
ve výrobě a obchodu. Na to máme celých 
dalších 15 stran. A tam této tématiky najde-
te opravdu dost. Ovšem v něčem je toto 
vydání zcela výjimečné. Poprvé se v něm 
věnujeme historii pandemie ve skupině.  
Za více jak rok. Panečku, to už se to táhne. 
Jak sliz, nebo jak říkával můj dědeček,  
jak babiččiny punčochy.

Velmi si přeji a samozřejmě to přeji každé-
mu z vás, aby se z toho stala skutečná  
historie a mohli jsme toto téma opustit  
navždy. Jak říká Václav Erben ve svých 
slavných detektivkách, slovy svého hlavní-
ho hrdiny, šarmantního kapitána Exnera:  
„K tomu nám dopomáhej Bůh a svatý  
Václav“. 

V úctě
Jiří Franc, redaktor

NADAČNÍ FOND JUDr. JIŘÍHO CHARVÁTA
Firmy skupiny CHARVÁT Group s.r.o. finančně podporují každoročně 
řadu sportovních, kulturních a sociálních projektů již 17 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

Diana Charvátová  

VÝZVA PRO ROK 2021
Obracíme se proto jako každoročně na veřejnost, aby nám před-
ložila doporučení a návrhy ze svého okolí, které si podporu za-
slouží. Svá doporučení nám zasílejte do 30. 07. 2021 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, zveřejní-
me, stejně jako tuto výzvu, na našich webových stránkách.

V roce 2021, tak jako v roce minulém, je možno obrátit se  
na Nadační fond i v případě stavů nouze (tíživé životní situace) 
vzniklých v souvislosti s pandemií coronaviru. 
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Pojem čistota a normy
Pevné částice v hydraulických kapalinách mohou rychle způsobit problémy na zařízení a vést k fatálním poruchám hydraulických systémů. 
Tyto částice jsou často přiváděny do hydraulického systému právě prostřednictvím hadicových a trubkových vedení. V našem oboru  
hydrauliky se setkáváme se dvěma normami, které popisují a standardizují úroveň čistoty.

a) norma ISO 4406:1999 a NAS1638 „Hydraulické kapaliny – Kapaliny – Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi“. Tato norma 
uvádí metodu stanovení kódu používaného při definování množství pevných částic v kapalině. Jedná se o zažitou normu, pokud měříme  
čistotu oleje. K této normě se podrobně vrátím v příštím magazínu.

b) norma ISO 16232/VDA19 „CLEANLINESS SPECIFICATIONS“. Tato metoda popisuje stanovení kódu používaného při definování množství 
pevných částic v přepočtu na plochu 1000 cm2 nebo na objem 100 cm3. Někdy se jí také říká gravimetrická metoda. Tato norma je pro nás 
jako výrobce hydraulických rozvodů důležitá a nyní se na ni zaměříme.

Co je důležité vědět
Pokud se nás zákazník zeptá, jestli dodržujeme normu ISO 16232/VDA, tak nelze jednoznačně odpovědět. Zákazník si musí sám stanovit jaké 
částice mohou být uvnitř hadic nebo trubek. Maximální počet a velikost se definuje pomocí kódu, který se skládá z kombinace písmene  
a číslice. Pokud máme od zákazníka stanovený kód, je už jenom na nás, jaký způsob čištění při výrobě hadice nebo trubky použijeme.

Stanovení kódu CCC

Tabulky pro kódování počtu a velikosti částic

Pro někoho relativní pojem, pro nás jasné definice a parametry.
K sepsání tohoto článku mě vedla nedávná zkušenost, když jsme se zákazníkem z oblasti stavebních strojů řešili  
jejich požadavek na čistotu. Do ruky se mi dostala krásná prezentace „cleanliness proces“ od německého konkurenta. 
Když jsem si ji prostudoval, v zásadě jsem se nic světového nedozvěděl a v porovnání s naším nastaveným procesem 
ve výrobě bych je hodnotil známkou 3+. Naše společnost jenom za poslední dva roky investovala 80 tis Eur do zařízení 
na čištění hadic a ohýbaných trubek. Disponujeme jedinečnou laboratoří, teamem laborantů a pracovníci jsou  
pravidelně školeni (proces je ošetřován).

ČISTOTA HYDRAULICKÝCH SYSTÉMŮ 

Concentration 
class

Number of particles per 1.000 cm2 (A) 
or per 100 cm3 (V)

More than up to
00 - 0
0 0 1
1 1 2
2 2 4
3 4 8
4 8 16
5 16 32
6 32 64
7 64 130
8 130 250
9 250 500

10 500 1 x 103

11 1 x 103 2 x 103

Concentration 
class

Number of particles per 1.000 cm2 (A) 
or per 100 cm3 (V)

More than up to
12 2 x 103 4 x 103

13 4 x 103 8 x 106

14 8 x 103 16 x 106

15 16 x 103 32 x 106

16 32 x 103 64 x 106

17 64 x 103 130 x 106

18 130 x 103 250 x 106

19 250 x 103 500 x 106

20 500 x 103 1 x 106

21 1 x 106 2 x 106

22 2 x 106 4 x 106

23 4 x 106 8 x 103

24 8 x 106 16 x 106

V = wetted volume
A = wetted surface

Size class
according to table II

CCC = A (F-H12 / I6 /J4 / K00)

Concentration class 
according to table I
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Size class Size x [μm]
B 5 ≤ x < 15
C 15 ≤ x < 25
D 25 ≤ x< 50
E 50 ≤ x < 100
F 100 ≤ x < 150
G 150 ≤ x < 200
H 200 ≤ x < 400

Size class Size x [μm]
I 400 ≤ x < 600
J 600 ≤ x < 1000
K 1000 ≤ x < 1500
L 1500 ≤ x < 200 
M 2000 ≤ x < 3000
N 3000 ≤ x < B 

Metody čištění
Při výrobě hadic a ohýbaných trubek používáme tyto metody:
a) profouknutí vzduchem – základní metoda, každá hadice je u nás ve výrobě profukována vzduchem. Profukem je vybaven každý  
kolotoč (automat na výrobu hadic), nebo se profukuje ručně po nasazení koncovek.
b) prostřelení projektilem – jedná se o nejúčinnější metodu, ale pozor, musí se prostřelovat před nasazením koncovek a musí se použít 
správné projektily (používáme tvrdší pěnu SR75).
c) propláchnutí – velice účinná ale časově náročná metoda, po propláchnutí se hadice musí nechat důkladně vyschnout. Zejména u kole-
nových koncovek může docházet ke korozi.
Pro dosažení lepší úrovně čistoty, lze tyto metody kombinovat, nebo je opakovat.

Základní pravidla dodržování čistoty ve výrobě
Předpokladem pro dodržení čistoty jsou však triviální zásady, které musí každý pracovník ve výrobě ctít a dodržovat. Jedná se o těchto 5P pilířů:
• Stále čisté pracoviště
• Na montáži se mohou používat pouze plastové palety (nesmí být dřevěné)
• Koncovky, se kterými se manipuluje po dílně, musí být uloženy v plastových krabicích
• Koncovky se skladují v uzavřeném zakladači Modula
• Každá hadice musí být na konci zaslepena

Měření čistoty – laboratoř
Abychom čistotu v našich výrobcích mohli soustavně kontrolovat, disponujeme vlastní laboratoří, vybavenou mikroskopem KEYENCE  
se speciálním softwarem pro měření částic dle VDA19. Měří se všechny částice, které se vypláchnou ze vzorku a ty se dále rozlišují na kovové  
a nekovové. V laboratoři se kontrolují první vzorky, které odcházejí k zákazníkovi, provádíme namátkovou interní kontrolu, nebo měříme na požá-
dání našich zákazníků.
Na závěr: pro hydraulické rozvody doporučujeme úroveň čistoty CCC=A(H-I6/J2/K-L0/M-N00). Tuto úroveň má stanovenou kupříkladu německý 
výrobce zemědělských strojů CLAAS, nebo JOHN DEERE. 

Naše vybavení na čištění rozvodů

Text a foto: Štěpán Mejstřík, redakční úpravy: Jiří Franc

2x prostřelovací zařízení  
PTC SYSTEMS®       

2x proplachovací zařízení 
UNIFLEX RG10       

Každý automat má 
zabudovaný krok-profuk       

1

1 2 3

2

3
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Ultrazvuková čistící stanice
Zakoupili jsme ultrazvukovou čisticí stanici k mytí veškerých komponentů a stále jsme zlepšovali čistotu prostředí, zejména montáže. Souhr-
nem všech realizovaných opatření jsme dosáhli čistoty oleje NAS12 neboli dle ISO 4406 22/20/16. Gravimetricky 45mg/kg, což vyhovuje 
bezproblémovému chodu hydraulických válců.

Parametry ultrazvukové čistící stanice
Ultrazvukové dvojkomorové čistící zařízení typu W1/430-45-35. Rozměry 6700x4800x1700 mm, objem komory 1550 l, výkon 16 000W. Slou-
ží na čištění dílů, převážně trubek k výrobě hydraulických válců, v nerezovém koši o rozměrech 4100x300x250 mm s maximální hmotností 
vsázky 250 kg. Zařízení disponuje pneumatickým houpáním a vyzdvihováním koše v komoře. Čištění probíhá na základě účinnosti ultrazvuku 
v kombinaci s čistící kapalinou. Můžeme nastavit teplotu, počet cyklů, dobu ultrazvukového čištění. V první komoře probíhá čištění a v druhé 
pouze oplach dílců a konzervace.

Proplachovací stanice
Její funkcí je proplachovat hydraulické válce až do chvíle dosažení předem nastavené čistoty oleje. Umožňuje nám po skončení všech  
tlakových zkoušek válce znovu proplachovat. Zařízení je vybaveno kaskádou tlakových filtrů do vstupu 10 μm, 6 μm a 3 μm a kaskádou  
odpadních filtrů 6 μm a 3 μm. Po připojení hydraulického válce a nastavení požadované čistoty na měřícím zařízení OPCOM II dochází  
k cyklickému vysouvání a zasouvání válce až do doby, kdy je dosaženo nastavené hodnoty. Tímto se dostáváme až na čistotu oleje NAS9,  
což je dle ISO 4406 18/16/12. Gravimetricky 12 mg/kg, vyhovující bezporuchovému chodu hydraulických válců.

Parametry stanice: 
Hlavní pohonná jednotka: 18,5 kW / 66 l/min / 150bar
Vysokotlaká pohonná jednotka: 3 kW / 2,1 l/min / 500bar
objem nádrže: 630 l Text: Václav Dvořáček, redakční úpravy a foto Jiří Franc

Čistota je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro správnou funkčnost a životnost hydraulických systémů. Zabývá-
me se jí více jak 10 let. Již tehdy jsme na stávající zkušebnu hydraulických válců instalovali měřící zařízení, které nám 
bylo schopno udávat aktuální hodnoty čistoty oleje vytékajícího z otestovaného hydraulického válce. Na základě toho 
se postupně měnily technologické postupy. 

MÁME KONTROLU NAD ČISTOTOU PŘI VÝROBĚ 
HYDRAULICKÝCH VÁLCŮ

■  Proplachovací jednotka
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V počtech zaměstnanců jsou zahrnuti pouze kmenoví zaměstnanci v pracovním poměru.Nejvýraznější změnu v počtu zaměstnanců ve sku-
pině způsobila meziročně samozřejmě nová firma ve skupině HYDRO – FLEX. Tu jsme však do historie pandemie ve skupině nezařadili.

Následující dvě tabulky přinášejí dvě základní informace. 
1. Kolik lidí s COVIDEM evidovali naši personalisté ve skupině za posledních 13 měsíců
2. Kolik lidí bylo v jednotlivých měsících v karanténě

COVID 19 V ČÍSLECH ZA SKUPINU

JAK SE PROSADIL COVID V NAŠICH FIRMÁCH 

Pro lepší porovnání historie epidemie v našich společnostech si připomeňme počty zaměstnanců k 30. dubnu 2021.

Je zajímavé, že ve společnosti CHARVÁT SLOVAKIA a v našich společnostech 
na Balkáně jsme nezaznamenali ani jeden případ COVIDU. Odolní jsou tam.

Tabulka počtu zaměstnanců ve skupině v letech 2020 - 2021
Název společnosti – počet zaměstnanců 2020 2021
CHARVÁT STROJÁRNE a.s. Bardejov, SR 225 228
CHARVÁT GROUP s.r.o Zbraslavice 198 208
CHARVÁT AXL, a.s. Semily 163 168
CHARVÁT CTS, a.s. Okřínek 96 98
AVHB – Hydraulika s.r.o. Opava 34 31
CHARVÁT HYKOM s.r.o. Rakovník 20 22
CHARVÁT d.o.o. Daruvar, Chorvatsko 14 14
CHARVÁT SLOVAKIA s.r.o. Trenčianská Turná, SR 12 13
HYDRO-FLEX s.r.o. Nové město 0 20
Celkem: 762 802

Firma / počet COVID 
evidovaných v měsíci

03
/20

04
/20

05
/20

06
/20

07
/20

08
/20

09
/20

10
/20

11
/20

12
/20

01
/21

02
/21

03
/21

04
/21

CHARVÁT STROJARNE 0 0 0 0 0 0 2 19 12 4 10 14 5 3
CHARVÁT GROUP 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 9 26 28 4
CHARVÁT AXL 0 0 0 0 0 0 1 4 2 3 4 15 27 2
CHARVÁT CTS 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 7 1 6 2
AVHB Opava 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0
CHARVÁT HYKOM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
CHARVÁT SLOVAKIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALKÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0 0 1 4 29 19 16 31 59 66 11

Firma / počet KARANTEN 
evidovaných v měsíci

03
/20

04
/20

05
/20

06
/20

07
/20

08
/20

09
/20

10
/20

11
/20

12
/20

01
/21

02
/21

03
/21

04
/21

CHARVÁT STROJARNE 8 3 0 0 0 0 2 19 15 10 7 5 7 5
CHARVÁT GROUP 0 1 2 2 4 3 7 9 11 5 6 12 7 2
CHARVÁT AXL 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 3 4 6 1
CHARVÁT CTS 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 3 0
AVHB Opava 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 2 2 2 0
CHARVÁT HYKOM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0
CHARVÁT SLOVAKIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALKÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 10 4 2 2 5 4 11 36 28 20 20 26 27 8
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Data o důsledcích COVID ve skupině
V němčině používají slovo „Zähigkeit“ (houževnatost, tvrdost, píle). To slovo jsem si zapamatoval ze své první služební cesty do Rakouska  
v roce 1987, kdy jsem v televizi sledoval rozhovor s jistým podnikatelem. Ten právě „Zähigkeit“ označil jako nejdůležitější podnikatelskou  
vlastnost. 

V dubnovém čísle našeho Magazínu, kde jsme na straně 4 a 5 sumarizovali výsledky celé skupiny za posledních pět let, jsem uvedl: „Rok 2021 
je a bude lepší. Dosáhneme tržeb přes 1,8 mld a EBITDA poprvé přes 200 milionů korun.“ 

První polovina roku probíhá skutečně ve jménu velkého (15–20 %) nárustu zakázek. Přitom počet zaměstnanců zůstává stejný. Je vůbec 
problém nahradit ty, co odchází do důchodu. 

Na vedlejší stránce jsme sumarizovali údaje od března 2020 do dubna 2021 ohledně: 
• celkového počtu zaměstnanců 
• počtu práceneschopných v důsledku onemocnění koronavirem 
• počtu práceneschopných v důsledku karantény 

Z tohoto krátkého přehledu je patrné, že nám právě v rozhodujících měsících velkého nárustu zakázek celkem chybělo: 
• leden 2021 51 lidí, tj. 6,3 % 
• únor 2021 85 lidí, tj. 10,6 % 
• březen 2021 93 lidí, tj. 11,6 % 

K tomu je nutno přičíst běžnou nemocnost a nepřítomnost v práci, a vyjde nám z toho, že v prvním čtvrtletí jsme měli 20 % absenci. Tato 
čísla uvádím proto, abychom byli na své výsledky hrdí. Právě v těchto podmínkách, s velkým nasazením přesčasů, s nasazením pracovníků 
administrativy do výroby, jsme vyrobili za leden až duben o 20 % více, než v roce 2020. 
Děkuji vám. 

Kdo koho živí a jak se kdo chová
V mediálním prostoru dostávají čím dál více místa autoři hlasů, že bychom měli celkově snížit podíl průmyslu, orientovat se na služby,  
že stále více lidí by mělo mít vysokoškolské vzdělání (bez ohledu na IQ) a že by tito noví vzdělanci měli rozšířit řady psychologů, sociologů, 
městských policistů atd. Tito rádoby moderní pravicoví intelektuálové pohrdají prací v továrnách. Žít z peněz z továren se jim však již tak 
neekluje.

Pojďme si na konkrétních číslech ukázat, kolik ročně odvádějí firmy naší skupiny na daních a poplatcích státu.

V roce 2020 jsme celkem státu jako zaměstnavatel a zaměstnanci odvedli:
• odvody z vyplacených mezd 93,372 Mio Kč (celkem byla hrubé mzdy 274,623 Mio Kč)
• daň ze zisku 22.470 Mio Kč
• daň z příjmu fyzických osob 41,934 Mio Kč (počítám nízkou 15 % daň)
Celkem 157,035, - Mio Kč

Těchto 157 Mio Kč je plat vč. odvodů minimálně pro 400 státních zaměstnanců.
To znamená, že každí 2 naši pracovníci živí jednoho státního.

A jak se chová stát, či konkrétně radnice, abychom nebyli příliš abstraktní?
V poslední době mě dorazilo rozhodnutí osvícené bardějovské radnice ze dne 24. 5. 2021, kdy nám (CHSB) zvýšilo daň z nemovitostí o 39,6 %  
na celkových 96.266, - EUR.
Uveďme si to do kontextu: Když jsme podnik v roce 2017 kupovali, byl ve ztrátě. Kdyby se nám nepodařilo hospodaření vylepšit, museli  
bychom do Bardejova poslat 2,5 Mio Kč.
Slovenština používá pro vyměření daní slovo „vyrubuje daň“.
Rúbu ako sa dá. Inu zbojníci.

Chápu, rok s COVID je těžký.
Nechápu, že se má uskrovňovat pouze ten, kdo živí ostatní a ne ten, kdo se živit nechává. 

JUDr. Ing. Jiří Charvát

PODNIKÁNÍ NENÍ O INTELIGENCI, PODNIKÁNÍ JE O VŮLI. 
JAKO, KONEC KONCŮ, CELÝ ŽIVOT. 



SLOVO MÁ PAVOL KLIMEK
Ide o nákup 8 strojov a zariadenie na monitoring 
strojov. 
Celkový objem investícií je v hodnote necelých 
900 000 EUR. 
Jedná sa konkrétne o:
4 ks CNC sústruh PUMA 2600 M
2 ks CNC sústruh PUMA 2600 LM
2 ks vertikálne obrábacie centrum VMC 137 
1 ks zariadenia na monitoring strojov

ČASOVÝ SLED UDALOSTÍ
Od jedného výrobcu už máme potvrdenú informáciu  
o dodávke prvých 2 ks (PUMA 2600 M a LM). Vykládka je 
naplánovaná na utorok 18.5.2021 s tým, že aj inštalácia by 
mala prebehnúť ešte v daný týždeň tak, aby sa stroje dali 
dať do prevádzky v čo najkratšom čase. 
Cieľom je ešte v tejto zákazníckej sezóne, to znamená 
pred letným dovolenkovým časom, posilniť výrobné  
kapacity, aby sme boli pripravení na nové rozbiehajúce  
sa projekty. Tieto nové projekty nás naplno čakajú na jeseň 
tohto roku, ide napr. o zákazníkov Hydac či Claas.      

INVESTIČNÍ SMRŠŤ MÍŘÍ DO BARDĚJOVA
Pri komunikácii o tomto článku s výkonným riaditeľom CHARVÁT STROJÁRNE v Bardejove Pavlom Klimkem,  
sme dospeli k názoru, že nápad Dr. Charváta pomenovať článok „Investiční smršť“ je dobrý, ale že by se ten článok 
mohol menovať treba také “Vlna Tsunami strojov sa rúti do Bardejova”, čože by také vystihovalo situáciu. Z toho  
vidíte, že v Bardejove se odohrávajú  veľké veci. Však je to také veľká firma.  

■  Pavol Klimek, výkonný ředitel
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PLNÍME STANOVENÉ CIELE
Ako už bolo viac krát spomínané, v histórií článkov o našej firme v tomto magazíne, po začlenení sa do skupiny Charvát Group v roku 2017 
boli stanovené 3 základné ciele: Prvým cieľom bola rýchla obnova a stabilizácia strojového parku, ktorá je úspešne za nami. Nasledujú  
2 etapy rozvoja. V prvej etape rokov 2018–2019 nákup najsúrnejších strojov a zariadení, aby sme mohli vybudovať výrobné kapacity v ročnom 
objeme na úrovní 15 mil. EUR. V druhej etape prostredníctvom ďalších investícií vybudovať výrobné kapacity na úrovni 18 mil. EUR/rok.  
A práve investície spomínané v tomto článku sú nasmerované k dosiahnutiu tohto cieľa.

MONITORING STROJOV 
Čo sa týka monitoringu strojov, tak vlastne zavádzame podobný systém vyhodnocovania vyťaženosti strojov ako poznajů čitatelia napr.  
vo Zbraslaviciach a Semilech. Popri úkolovým normám, ktoré sú u nás zavedené, by tento monitoring mal pomôcť ešte lepšie dokázať  
optimalizovať výrobný proces a odhaľovať časové prestoje a slabé miesta

ÁNO, JE TO SMRŠŤ
Samozrejme, z pohľadu historického vývoja našej spoločností a potrebných investícií, je nadpis tohto článku o investičnej smršti celkom 
oprávnený. Predsa nie každá spoločnosť v našom trhovom segmente nakupuje ročne toľko strojov a zariadení do výroby hydraulických valcov 
ako my, bez ohľadu na ekonomickú situáciu či pandémiu Covid19. Ešte je treba podotknúť, že tieto investície sa uskutočňujú v rámci EÚ 
projektu “Inteligentné inovácie v spoločnosti CHARVÁT STROJÁRNE, a.s.”. 

DÔLEŽITÉ MÍĽNIKY PROJEKTU
• 05/2018 začiatok projektu, • 04/2019 úspešne vysúťažené jednotlivé stroje a zariadenia, • 12/2021 schválenie tohto projektu od MH SR.
• 04/2021 podpísanie zmlúv s dodávateľmi, • No a práve v týchto týždňoch začala etapa nákupu strojov, ktorá potrvá cca. do 12/2021. 

Názov stroja dátum dodania

1. parciálna objednávka: PUMA 2600 M maj 2021

2. parciálna objednávka: PUMA 2600 LM maj 2021

3. parciálna objednávka: Pinnacle VMC137 september 2021

4. parciálna objednávka: Pinnacle VMC137 september 2021

5. parciálna objednávka: PUMA 2600 M November 2021

6. parciálna objednávka: PUMA 2600 LM November 2021

7. parciálna objednávka: PUMA 2600 M August 2021

8. parciálna objednávka: PUMA 2600 M September 2021

9. celá objednávka Monitoring strojov December 2021

DOBA OD PRÍPRAVY 2018 K REALIZÁCII 2021 BUDÍ DOJEM SPÍŠE BEZVETRÍ
A na záver moja osobná poznámka (nie kritika), že za také dlhé časové obdobie vám vyrastie novorodenec v takmer v 4-ročné 
dieťa. Takže v tomto ponímaní sa tento článok mení z avizovanej “smršti” na “takmer bezvetrie”. Asi nie neprávom, bola SR preto 
viac kritizovaná za pomalé čerpanie euro fondových financií na podporu rozvoja. 

■  První dva objednané stroje dorazily do Bardejova.                                                                                                                        Foto: Pavol Klimek
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■  Aktuální rozmístění provozoven HYDROFLEXU před změnami

VÁCLAV KUBEC SE STAL JEDNATELEM SPOLEČNOSTI

Akvizice HYDRO-FLEXU v prosinci 2020 odstartovala pro tuto společnost nové období. Jako vždy při převzetí společ-
nosti novým majitelem nastává období změn a nových pořádků. Není jednoduché se s tím vyrovnat, což platí jak  
pro nového majitele, tak pro převzatou společnost. První část roku 2021 byla proto poznamenána obavou stávajících 
pracovníků z budoucnosti, což přineslo i některé odchody. Ze strany nového majitele naopak muselo nutně dojít  
k přímému řízení společnosti. Tuto etapu odstartovala Kristýna Kindlová, personální ředitelka CHARVÁT Group.  
Po jejím odchodu na mateřskou dovolenou se této role ujal Václav Kubec, dlouholetý a zkušený obchodní zástupce. 
Požádali jsme ho proto o rozhovor.

Jaká je Tvoje aktuální pozice 
v HYDRO-FLEXU a od kdy?
Vše mělo rychlý sled. Od 1. 3. 2021 jsem  
vedoucím prodeje společnosti  HYDRO-FLEX 
s.r.o. a od 1. 5. 2021 jejím jednatelem.

Proč k tomu došlo?
Nastavení chodu HYDRO-FLEXU dle standar-
du CHARVÁT GROUP žádalo několik podstat-
ných změn. Ukončení poměru tehdejšího  
ředitele, následně i jednatele. Druhým jedna-
telem byla za CHARVÁT GROUP byla  
Bc. Kristýna Kindlová, která však odešla brzy 
na mateřskou dovolenou.

 

 
 
 

Jaké jsou Tvoje kompetence 
a Tvoje zodpovědnosti?
Logicky chápu myšlenku Dr. Charváta,  
že HYDRO-FLEX musí podpořit a řídit někdo 
vychovaný morálkou v CHARVÁT GROUP.  
Nabídka mě zaskočila a překvapila. S vede-
ním firmy jsem doposud neměl zkušenosti. 
Po technické stránce jsem obavy neměl.  
Z vedení firmy naopak ano. Od roku 2003, 
kdy jsem zakládal a vedl provozovnu CHAR-
VÁT GROUP v Praze, jsem následně od  
r. 2007 přešel na region, kde se pohybuji  

v obchodu a na trhu hydrauliky v ČR. Mým 
dlouholetým vedoucím prodeje a kolegou je 
Štěpán Mejstřík. Právě on kdysi stabilizoval 
vedení společnosti CHARVÁT Hykom s.r.o. 
Proto čerpám rady a některé informace,  
pro mě doposud neznámé, právě od Štěpá-
na. Hodně mi pomáhá i paní Renata  
Zwikirschová z HYDRO-FLEXU, která má  
na starost účetnictví a vztahy ve firmě dobře 
zná. Klíčová rozhodnutí jsou samozřejmě  
vedena Dr. Charvátem.

Zkus popsat aktuální situaci 
ve firmě, kterou jsme koupili 
v prosinci 2020. Jak to vidíš Ty, 
jaká je nálada, jaká jsou očekávání, 
co si lidé myslí o své budoucnosti 
pod CHARVÁT Group
Řekl bych, že se situace po téměř půl roce 
ustálila a zklidnila. Zaměstnanci HYDRO-
FLEXU o prodeji a změně majitele až do pod-
pisu smlouvy nevěděli. Na základě několika 
setkání a návštěv provozoven jsem všem 
nastínil naše představy a záměry. Zároveň, 
tam kde bylo neprodleně potřeba, došlo již 
ke změnám.

Kolik lidí vedeš, 
o koho se můžeš opřít? 
Provozovny HYDRO-FLEXU jsou hodně po-
dobné obsazení našich provozoven. Zpravi-
dla se jedná o dva až čtyři zaměstnance  
na jedné provozovně, ve složení: vedoucí pro-
vozovny, technik – případně dva a v poslední 
době se dobře osvědčilo, mít na administra-
tivu ženu. Ony bývají většinou pečlivější  
a pořádnější na administrativní práci. Ostatní 
kolegové se tak mohou věnovat vyhledávání 
nových obchodních partnerů, technickým  
řešením a výrobě.

Jaké byly Tvoje první kroky 
po nástupu?
V prvé řadě jsem chtěl všechny ujistit o mém 
přímém jednání, o mé představě. To samé 
očekávám i ze strany zaměstnanců. HYDRO-
FLEX má osm provozoven. Byl koupen s dlou-
hodobým záměrem rozrůstat se. Jak to bývá, 
vše je o lidech, a to vypovídá o tom, která 
provozovna vykazuje dobrou práci a naopak. 
S tím byla spjata i pro mě doposud nová  
a nutná práce. Konkrétně, co se dvěma ztrá-
tovými provozovnami – České Budějovice  

PRAHA

PLZEŇ

ČESKÉ BUDĚJOVICE

HRADEC KRÁLOVÉ

LIBEREC

SOKOLOV

JIHLAVA

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

■  Václav Kubec, jednatel společnosti
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a Praha. K závěru rozhodnutí o ukončení je-
jich činnosti přispěly tyto aspekty: 
- dlouhodobá neschopnost prosadit se 
 v lokalitě provozovny
- ztrátovost a lhostejnost. 
Vzhledem k tomu, že v obou městech máme 
naše provozovny s kvalitním obsazením a sil-
nými výsledky, došlo jimi k převzetí stávají-
cích zákazníků HYDRO-FLEXU. Tady je dobré 
se zamyslet nad tím, proč provozovny CHAR-
VÁT GROUP, i když byly v těchto zmíněných 
lokalitách otevřeny později, přesto se prosa-
dily a stabilně vykazují kvalitní výsledky. 
Vždy záleží na lidech, kteří provozovnu ve-
dou. Pokud nemáte na kom provozovnu sta-
vět, pak vás stojí hodně sil a peněz ji ozdravit. 
V životě je důležité, umět se zbavit špatných 
zlozvyků a nahradit je těmi dobrými.

Způsob práce z Tvé strany – máš stále 
všechny zákazníky jako předtím?
K úkolu vést společnost HYDRO-FLEX mám 
stále svou práci obchodního zástupce. Stojí 

mě to hodně času, sil. O starostech ani ne-
mluvím. Vyhledávání nových zákazníků teď 
není reálné. Musím hlavně zajistit chod 
mého střediska, tak aby zákazníci ani neza-
znamenali, že se věnuji ještě jiné práci.  
Nabídky a řešení připravuji brzy ráno a po  
večerech. Hodně a vstřícně mi pomáhají mé 
kolegyně – provozní referentky. Drobné  
zakázky a poptávky předávám na naše  
provozovny. Díky tomu se dají zvládat krátko-
době dvě různé práce.

Aktuální sytém řízení provozoven 
v HYDROFLEXU
Jak jsem již zmínil. Provozovny v Českých 
Budějovicích a v Praze slučujeme a převádí-
me do provozoven CHARVÁT GROUP. Para-
lelně k tomu převádíme provozovnu v Hradci 
Králové přímo pod CHARVÁT GROUP. Musí-
me vědět, co budou změny obnášet. Připraví-
me se tak postupně na převod ostatních 
provozoven s vyvarováním se zbytečných 
chyb. Tyto tři provozovny (České Budějovice, 
Praha, Hradec Králové) by měly být do konce 

druhého čtvrtletí vyřešeny. Pak se budu mu-
set víc věnovat provozovně v Plzni a v Liberci. 
V Plzni spojíme dnešní provozovnu Charvát 
Group s provozovnou HYDRO-FLEX do vel-
kých důstojných prostor. Provozovna bude 
mít 4 až 5 pracovníků (stávající zaměstnan-
ci) a bude výrazně zaměřena na nové akvizi-
ce v regionu. Nu a zbývají provozovny v So-
kolově, Jihlavě a v Novém Městě nad Metují. 
Tam je vidět velmi dobrá práce vedoucích 
provozoven a kvalitních techniků. Poslední 
dvě zmíněné provozovny hodně využívám  
k pomoci v práci s ostatními provozovnami. 
Dá se říci, že od nich odezírám vše to dobré, 
co by se mělo předat ostatním zbylé provo-
zovny. Jsou pro mě měřítkem pro všechny 
ostatní. Tyto provozovny, včetně Hradce Krá-
lové, byl prvopočátek našeho záměru, proč  
HYDRO-FLEX kupovat. Rozšířit naše aktivity 
do měst, kde CHARVÁT GROUP doposud 
není dostatečně blízko k našim stávajícím  
a novým zákazníkům.

Ptal se: Jiří Franc
Foto: Jiří Franc

Na místě nás přijal vedoucí pobočky Tomáš 
Žahourek a účetní pro celý HYDRO-FLEX,  
Renata Zwikirschová. Oba jsou dlouholetými 
zaměstnanci. Kromě nich jsou na provozov-
ně ještě dva technici, Jiří Lukášek a Michal 
Neuberg. Změna majitele před koncem roku 
2020 je velmi překvapila a doslova zaskočila. 
Tak jsme si o tom popovídali. 

Jsou smířeni s osudem? 
Vůbec jsme to netušili, že se projednává pro-
dej. Naším prvním dojmem bylo velké zkla-
mání, protože vedení firmy tvrdilo, že to nikdy 
neprodají, přestože nabídky k prodeji dostá-
vali pravidelně každé dva roky. Byli jsme ne-
mile překvapeni. Přitom jsme v tom roce 
2020 slavili 25 let trvání společnosti, a ještě 
nám stihli předat nová jubilejní trička.

Jak to vnímáte teď, po uplynutí téměř 
pěti měsíců
Začátek byl nervózní, báli jsem se toho,  
co přijde, báli jsme se té změny. Ale teď už si 
to začíná všechno sedat a mohlo by to být 
dobré. Postupně se to rovná.  

Vaši hlavní zákazníci? 
Máme hodně zemědělců a významným zákaz-
níkem je bývalý Stavostroj. Svoje zákazníky 
si objíždíme a obsluhujeme sami, nemáme 

žádné obchodní zástupce. Naše provozovny 
jsou hlavně servisní. Musíme mít hodně  
rozmanitého materiálu, aby byl servis rychlý. 
V poslední době nás začíná zásobovat 
CHARVÁT.

Jak se vám spolupracuje s Václavem 
Kubcem?
Za něj jsme velmi rádi. On tomu rozumí, má 
má přehled. Jeho příchodem se to zlepšilo. 

Diskutoval: Jiří Franc, foto: Jiří Franc

Všechny provozovny CHARVÁT Group se postupně v MAGAZÍNU CHARVÁT objevily, některé opakovaně. Ovšem  
HYDRO-FLEX, to je jiná. S ohledem na aktuální situaci a na předchozí rozhovor s Václavem Kubcem jsme se  
rozhodli navštívit jako první provozovnu v Novém Městě, kdysi současně centrálu a sídlo společnosti. Je dobré vědět 
o čem píšeme a v tom případě není nad osobní kontakt. Provozovna sídlí na okraji města v dobře vypadající budově  
s dostatkem parkovacích míst. 

NAVŠTÍVILI JSME NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

■  Renata Zwikirschová a Tomáš Žahourek
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FOTKA NEPŘIŠLA DOPOSUD 
ANI JEDNA 
To chápu, hlavní jsou prázdniny a uzávěrka soutěže 
je až na podzim. Přesto si dovolím povzbudit váš  
zájem o focení zcela troufale fotografií svého syna.  
Pořídila ji u nás na dvoře moje žena, mobilem. Ne,  
do soutěže ji já osobně dávat nebudu, Vy umíte lepší 
fotky. Ale považuji ji za celkem vydařenou a pro navo-
zení fotonálady inspirativní. 

DVOULETCI UŽ PŘEŠLAPUJÍ NA STARTU A TIPŮ ZATÍM PŘIŠLO OSM 
U soutěže dvouletků si dovoluji upozornit na uzávěrku pro zaslání tipů 30. června. A to je za chvíli. Přitom na tři výherce čeká třikrát  
10 000,- Kč! Pro lepší komfort při tipování doplňujeme níže jména koníků, která v minulém vydání kromě jednoho ještě nebyla přidělena. 
Takže teď už má jméno každý. Doposud zaslané tipy podle pořadových čísel jsou samozřejmě platné a není třeba nic posílat znovu.

Připravil: Jiří Franc

SOUTĚŽE PRO ZAMĚSTNANCE 
ZAČALY PŘED DVĚMA MĚSÍCI 
ZATÍM JE DOCELA TICHO 
Vyhlásili jsem dvě soutěže pro zaměstnance skupiny. Fotosoutěž 
a Soutěž dvouletků. Všechny informace naleznete v minulém  
vydání Magazínu (č. 2/2021). Zatím je ohlas jako obvykle touto 
dobou podezřele nízký. 

1 | FORT MEDOC
DOCTOR DINO – LA VIVE PARENCE
ryzák / hřebec

4 | WHIRL WIND GIRL
TORONADO – DUMNONIA
hnědka / klisna

2 | CHITTUSSI
CHARM SPIRIT – DENTELLE
hnědák / hřebec

5 | FREHEL
MAXIOS – FRENCH QUEBEC
hnědák / hřebec

3 | DON´T DREAM
DREAM AHEAD – DRAGONNADE
tmavý hnědák / hřebec

6 | RED CORAL
BLUE CORAL – REGLISSE
hnědák / hřebec

■  Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě, foto: Lucie Francová
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ZAJÍMAVOSTI Z BARDĚJOVA
NOVÁ KNIŽNÍ PREZENTACE MĚSTA 
A NAŠE SKUPINA CHARVÁT

„AJ KEĎ SÚ STROJÁRI, MAJÚ KOŇA DO KAŽDÉHO DOSTIHU”
Spomínam to preto, lebo naša spoločnosť tam na druhej staně uverejnila krátky článok a celej spoločnosti Charvát Group ako aj o našej 
spoločnosti Charvát Strojárne. Článok bol publikovaný pod názvom „Aj keď sú strojári, majú koňa do každého dostihu”. Spojili sme tak  
príjemné s užitočným. V podobe príjemného listovania strán s nádhernými zábermi a zároveň užitočnou formou zviditeľňujeme celú našu 
skupinu Charvát Group. Kniha vyšla v 3 jazyčnom prevedení – slovenský, anglicky, poľsky. Je ju možné kúpiť pre miestnych k kníhkupectvách 
a pre tých z ďaleka či zahraničia cez internetové obchody.  Kniha bola aj distribuovaná do Poľska v rámci blízkej pohraničnej spolupráce, 
keďže mesto Bardejov leží asi 15 minút autom od južných hraníc s Poľskom. 

Text a foto: Pavol Klimek

NOVÉ PARKOVISKO 
S AUTOMATICKOU ZÁVOROU V BARDEJOVE 
Ďalšia nová investícia v Bardejove, tentokrát nie do strojov, ale do vlastného parkoviska.
Ešte v marci roku 2020 podpísala spoločnosť CHARVÁT SLOVAKIA s.r.o. – vlastník pozemkov, zmluvu o dodávke parkovacieho systému  
na prístupovej ceste do areálu CHARVÁT STROJÁRNÍ a. s.. V septembri nasledovalo zhotovenie nového asfaltového povrchu a kvôli limitom 
počasia sa v prácach na výstavbe rampy pokračovalo až v apríli tohto roku. Zmyslom celej investície bolo sprehľadniť parkovanie  na našich 
pozemkoch  pred vstupom do priestorov  CHARVÁT STROJÁRNÍ, v ktorých sídli množstvo ďalších  firiem. Prevádzka  automatickej parkovacej 
závory  bola spustená dňa 17. 5. 2021.

Michaela Mikitová, konateľ spoločnosti                                                                               

V marci 2021 vyšla dlho očakávaná knižná publikácia o meste Bardejov 
s názvom „Bardejov a okolie z neba”. Kniha zachytáva mesto Bardejov 
a okolie iba z pohľadu vtákov a prináša prekrásne pohľady na prírodu, 
ktoré sú nám bežným obyvateľom mesta zo Zeme úplne neznáme.
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MEMORIÁL RUDOLFA DEYLA PRO DEVOIR RIEN, 
MOST, 18. DUBNA 
Zahájení dostihové sezóny 2021. Zadařilo se. V hlavním, kvalitně obsazeném dostihu  
zazářila do té doby stále neporažená tříletá hnědka DEVOIR RIEN. V sedle Jan Verner, trenér 
Pavel Tůma. DEVOIR RIEN se v Mostě poprvé představila na domácí půdě, po předchozích 
dvou vítězstvích v Bratislavě v roce 2020. Na Slovensku si jako dvouletá vysloužila titul 
Zimní královna Slovenska. 

DEVOIR RIEN DRUHÁ V JARNÍ CENĚ KLISEN, 
MOST, 9. KVĚTNA
Jenom délka nosu dělila DEVOIR RIEN od čtvrtého vítězství v kariéře. Po bojovném výkonu 
obsadila druhé místo. Čtvrtý dostih v kariéře ji zastihl opět ve skvělé formě. V sedle  
Jan Verner. Tříletá klisna přinesla po čtyřech dostizích v kariéře své stáji více jak 100 tisíc Kč.

CENNÉ VÍTĚZSTVÍ FALIRAKY V CENĚ 
VLASTIMILA SMOLÍKA 
Nedělní Most 9. května přinesl cenné vítězství čtyřleté hnědce FALIRAKI. Poprvé se totiž 
postavila na start společně se čtyřletými a staršími koni. V rovině I. kategorie na 2400 m  
s přehledem vítězí. Cílem probíhá s výrokem JISTĚ, v sedle Jan Verner. Pod vedením Pavla 
Tůmy dokázala za svou krátkou kariéru vyběhat již 375 tisíc Kč. Zatím běhala pouze  
v Čechách, šest startů, tři vítězství. 

HAZARDER VE STOPÁCH JOSEPHA? 
MEMORIÁL Dr. FRANKENBERGA, PRAHA, 16. 5. 2021
Druhé vítězství z dosavadních tří startů HAZARDERA přišlo v neděli při letošním debutu  
v Praze. Po čtyřech letech se tak opakuje situace, kdy trenér Pavel Tůma a majitel Jiří  
Charvát půjdou do Českého derby s vítězem Memoriálu JUDr. Otakara Frankenbergera. 
Vlastní odchovanec Joseph uspěl ještě v době, kdy se květnový derby-trial běhal v Mostě  
na distanci 2000 metrů. Do derby přesto nastupoval v roli outsidera a šokoval vítězstvím 
nad hvězdnými soupeři jako Black Canyon, Nagano Gold, Noble Cliffs nebo Saša. Do jaké 
míry půjde Hazarder ve stopách svého dnes již penzionovaného předchůdce, je zatím  
ve hvězdách. Už nyní je však jisté, že na rozdíl od Josepha bude poslední červnovou  
neděli patřit mezi hlavní favority. Jestli mají něco společného, je to vedle vytrvaleckých 
dispozic především pověstný „turn of foot“, tedy velké závěrečné zrychlení.

autor Martin Cáp, www.jezdci.cz

PRVNÍ LETOŠNÍ DOSTIHY V PARDUBICÍCH 22. 5. 2021
PŘINESLY ÚSPĚCH FAVORITŮM 
– NIGHT MOON A CHEMINÉE  
Jan Faltejsek se v sedle NIGHT MOONA jen tak svezl až do cíle steeplechase crosscounty 
III. Kategorie na 4400m pro pětileté a starší koně. S NIGHT MOONEM neměl žádnou práci  
a byl to ten případ, kdy je žokej jaksi do počtu. NIGHT MOON je ostřílený pětiletý ryzák,  
se zahraničními zkušenostmi. V Pardubicích byl zcela jasným favoritem a dal to všem znát. 
Cílem proběhl s výrokem ZADRŽENĚ, když druhému v pořadí nadělil po více jak 4 kilome-
trech osm délek. 
CHEMINÉE musela o vítězství přece jenom více zabojovat, i když cílem nakonec proběhla  
s náskokem pěti délek. Distanc steeplechase I. kategorie na 3900 m pro pětileté a starší 
koně zvládla šestiletá černá hnědka s přehledem. Zasloužil se o to samozřejmě také Jan 
Faltejsek a příprava trenéra Pavla Tůmy.   Připravil: Jiří Franc, foto: Bohumil Křižan

Dostihová sezóna se v České republice rozeběhla naplno. Zatím bez diváků. Teprve v sobotu 22. června mohli diváci 
v omezeném počtu navštívit dostihy v Pardubicích. Poněkud smutný pohled na prázdné tribuny však začátku sezóny 
neubral na kvalitě. Postarali se o to i naši zástupci. Podívejme se na časový sled významných úspěchů naší stáje  
v Čechách v období duben až květen 2021.

DOSTIHOVÁ STÁJ Dr. CHARVÁT ZAČALA DOSTIHOVOU 
SEZÓNU V ČESKÉ REPUBLICE VE SVIŽNÉM TEMPU

■  Most 18. 4. Devoir Rien první

■  Most 18. 4. Devoir Rien druhá

■  Most 9. 5. Faliraki

■  Praha 16. 5. Hazarder

■  Pardubice 22. 5. Cheminée
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MILANO 25. DUBNA: KORFU, RONCAL, DOMINIQUE
Dvě grupová vítězství, triumf v crossu a úspěch v tradičním Gomba Handicapu, to byla bilance koní v majetku Dr. Jiřího Charváta za neděli  
25. dubna. Zatímco ve Velké Chuchli dokázal ve svých devíti letech zvítězit mezi sprintery MR RIGHT, v Itálii se nejprve prosadil KORFU,  
posléze čtyřletým proutěnkářům ukázal záda RONCAL, načež Gr.1 Gran Corsa Siepi di Milano ovládl DOMINIQUE. 

Hlavním bodem milánského programu byly Premio Gran Corsa Siepi Di Milano (Gr.1, 4000 metrů, proutky, 60000 €), které opět 
viděly triumf koně v majetku Dr. Jiřího Charváta a péči Pavla Tůmy, jehož dostihem provedl Jan Faltejsek. Sedmiletý DOMINIQUE se postavil 
také francouzským koním, nicméně i na ty hnědák dokázal vyzrát. Od startu se dvojice Edison (Velek) – Donque (Pollioni) naháněla na čele, 
zatímco Dominique je sledoval z třetího místa, přičemž za ním se vytvořila značná mezera. Český zástupce se postupně na zmíněné duo 
dotáhl, a když Donque odpadl, připojil se Dominique k Edisonovi. Již před poslední proutkou jej ale nechal za sebou, načež neměl problém si 
docválat pro největší vítězství své kariéry.

CO ŘÍKAJÍ O NAŠÍ STÁJI 
OFICIÁLNÍ STATISTIKY JOCKEY CLUBU? 
Výsledky stáje Dr. Charvát k 31. květnu 2021 jsou tyto: 
50 startů, 22 vítězství a 21 umístění. Zisk 5 705 906 Kč
Pořadí koní v ČR dle zisku v roce 2021
Obsadili jsme první čtyři místa, NIGHT MOON je desátý

HONEY SEXY
Po minulé demolici soupeřů se Jan Faltejsek znovu v neděli podíval v barvách Stáje Dr. Charvát 
do italského Milána, přičemž ani tentokrát neodjel s prázdnou, když nejprve ovládl Premio  
Staffe D‘oro (Gr.3, 3600 metrů) v sedle čtyřleté HONEY SEXY. Svěřenkyně Pavla Tůmy sice  
celou dobu házela hlavou a byla značně chtivá, nástrahy 33 000 € dotované steeplechase ale 
zvládala dobře, načež ji v druhé polovině nechal žokej přejít na špici. Oproti ostatní soupeřům 
drobnější kobylce se snažil dýchat na záda především Tancarville (Složil) z lotu Josefa Váni st., 
kdykoliv se ale více přiblížil, klisna bez obtíží zrychlila, a tak to šlo až do cíle. V závěru na polo-
krevnou klisnu nikdo nestačil, a Honey Sexy si tedy lehce připsala třetí vítězství v řadě rozdílem 
4 a ½ délky na druhého Tancarville. 

NORTHERLY WIND
Hlavním kláním odpoledne byla Grande Steeple-Chase di Milano (Gr.1, 5000 metrů). O dotaci 
65000 € se v ní utkala pětice koní, ve které ale chyběli domácí zástupci. Na dostih odvodivšího 
NOTHERLY WINDA dotírala jen dvojice Lodgian Whistle (Složil) - Notti Magiche (Bartoš).  
Nejlepší steepler loňského roku ovšem při sezónním debutu nezaváhal a dopřál Stáji Dr. Char-
váta, trenéru Pavlu Tůmovi a žokeji Jan Faltejskovi další velký úspěch. Cílem devítiletý hnědák 
proběhl s 1 a 3/4délkovou rezervou na dobře jdoucího ryzáka Lodgian Whistle. 

Velká jarní cena v Bratislavě pro PETARDU
Hnědák PETARDA zvítězil jednom z klasických dostihů, Velké jarní ceně v Bratislavě.  
V sedle s Janem Vernerem lehce triumfoval poté, co strávil dostih na třetí, čtvrté příčce. Trenér 
Pavel Tůma mohl být s výletem do Bratislavy spokojen.

VÝRAZNÝCH ÚSPĚCHŮ DOSÁHLA NAŠE STÁJ 
NA ZAHRANIČNÍCH KOLBIŠTÍCH
Největší úspěchy dosáhli naši odchovanci v Miláně a v Bratislavě. Zejména v Itálii se nám tento rok 
daří a uplynulé dva měsíce to jenom potvrdily. Našimi dny hojnosti byly v Itálii neděle 25. dubna  
a neděle 9. května. Podívejme se, jak o nás napsal Galopp reporter 

■  Roncal, 
      PREMIO GIULIO BERLINGIERI,       
      14. 11. 2020

■  Northerly Wind, 
      GRANDE STEEPLE CHASE, 14. 11. 2020

■ Jan Faltejsek a Pavel Tůma

MILANO 9. KVĚTNA: HONEY SEXY A NORTHERLY WIND

Podklady: Galopp reporter, 
foto: Marcello Perrucci, Milano

Redakčně upravil: Jiří Franc

1. DOMINIQUE 1 116 050 Kč

2. RONCAL 1 005 524 Kč

3. HONEY SEXY 806 650 Kč

4. NORTHERLY WIND 718 250 Kč

5. LALDANN 603 330 Kč

6. IDEAL KING 600 600 Kč

7. SYRENKA 564 200 Kč

8. BRUNCH ROYAL 536 640 Kč

9. CAPIVARI 457 080 Kč

10. NIGHT MOON 456 060 Kč
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Reprezentant stáje Dr. Charvát, jehož připravuje zkušený František Holčák, se nejlepším sprinterem stal už potřetí  
v řadě. Na zisk titulu mu v minulém roce stačilo jedno jediné vítězství. Ovšem bylo to v tradičním sprinterském  
vrcholu domácí sezony, ve Svatováclavské ceně. Hodnotné výkony přidal i ve dvou startech na míli a při třetím místě 
v EJC Million.

NEJLEPŠÍ SPRINTER ROKU 2020: MR RIGHT   

FRANTIŠEK HOLČÁK – PAN TRENÉR

DRŽITEL HATTRICKU 
PORÁŽÍ DALEKO MLADŠÍ KONĚ
Devítiletý hnědák má s ohledem na věk stále ob-
divuhodnou rychlost, která je ve sprintu nezbyt-
ná. Vždyť jeho dostihová kariéra začala již v roce 
2017. Hned v prvním roce svého působení na 
dostihových drahách vyhrál 10. října 2017 Sva-
továclavskou cenu v Mostě. V sedle byl tehdy 
Václav Janáček. Další úspěchy přicházely s neú-
prosnou pravidelností.  Absolvoval doposud cel-
kem 45 dostihů, všechny rovinové. V nich získal 
16 vítězství. Pro své majitele vyběhal již 3 835 
205 Kč. Tradičně se mu daří nejvíce na domácí 
půdě. Trenérem MR RIGHTA je trenérská legen-
da České republiky, František Holčák. Do sedla 
se v posledních dvou letech vyhoupl vždy Jan 
Verner. 

František Holčák se narodil v Karolince, od svých 9 let žije ve Velkých Karlovicích. Absolvoval SOU zemědělské  
v Kladrubech, poté pracoval s koňmi ve Velkých Karlovicích, kde stál u zrodu jezdeckého oddílu Tatran (1966).  
Aktivně se zúčastnil řady dostihů. Studiem na SZŠ v Rožnově pod Radhoštěm a trenérským kurzem v Boskovicích si 
doplnil vzdělání a od r. 1975 začal koně trénovat. R. 1986 zaznamenal první vítězství ve Velké pardubické s koněm 
Valenciem. Když po r. 1989 převzal družstevní karlovickou stáj a stal se jejím majitelem, přejmenoval ji na stáj Valencio. 
Postupně přesvědčil dostihovou veřejnost, že ve Valašských kopcích lze trénovat koně na špičkové úrovni. To byla 
tehdy novinka. Dnes zcela akceptována. František Holčák se stal jedním z nejúspěšnějších trenérů českého turfu. 

VYHRÁL PRAKTICKY VŠECHNO
Od roku 1977 nasedlal František Holčák neuvěřitelných 1049 vítězů, z toho 676 na rovině a 373 na překážkách. Dvakrát byl šampionem  
českých trenérů na rovině (1996 a 2008), dalších šest titulů přidal na Slovensku (rovina 2002 a 2019, překážky 1994, 1998, 1999 a 2003). Jeho 
sedm vítězství v Českém derby nadlouho zůstane historickým milníkem, stejně jako unikátní koncentrace vítězů klasické trojkoruny  
pod jedním trenérem. Ke Glowingovi (1996), Tribal Instinctovi (2001) a Age Of Japeovi (2009) se předloni přidal na Slovensku triumfující  
Arcturus, na jehož přípravě se během otcových zdravotních problémů v létě 2019 výrazně podílel právě syn Radek. Dlouhý seznam úspěchů 
Františka Holčáka obsahuje prakticky všechny mety, o nichž může tuzemský dostihový trenér snít. V rozmezí sezon 1986 až 2005 připravil 
pět vítězů Velké pardubické a stál za mezinárodními úspěchy krále klasické steeplechase Royal Mouginse. Těžiště jeho práce se však postupně 
přeneslo do rovinového provozu.

REKORDMAN ČESKÉHO DERBY A JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH 
DOSTIHOVÝCH OSOBNOSTÍ TUZEMSKÉ HISTORIE 
FRANTIŠEK HOLČÁK UKONČIL AKTIVNÍ ČINNOST. 
„Už si nemám co dokazovat a budu se s koníky už jen bavit. Někdy mě to trochu zabolí, byly to 
krásné časy, ale jsem na to hrdý. Teď nadešla správná chvíle předat stáj mladší generaci,  
která lépe stíhá tempo dnešního světa. Radek to zvládne, vůbec o tom nepochybuji,“ řekl trenér 
sedmi vítězů Českého derby a čtyř držitelů klasické trojkoruny v rozhovoru s Martinem Cápem.

PONECHAL SI TŘI KONĚ A MR RIGHT JE JEDEN Z NICH
Jedna z nejúspěšnějších kariér v historii českého turfu se nachýlila ke svému závěru. František 
Holčák si ponechává poslední tři svěřence. Trénink a řízení rodinné centrály Valencio definitivně 
přebírá syn Radek. Mezi těmi třemi svěřenci je i MR RIGHT, jehož si Pan trenér oblíbil.  

S využitím podkladů od Martina Cápa: https://www.jezdci.cz/ připravil: Jiří Franc


