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SLOVO REDAKTORA
Vážení čtenáři,  
v tomto vydání je mimo jiné hodna výjimeč-
né pozornosti aktivita Nadačního fondu.  
Reakce na zhoršení ekonomické situace 
byla rychlá, jednoduchá a účinná. Tentokrát 
směřovaly prostředky fondu dle jasných  
pravidel přímo k našim zaměstnancům  
v celé skupině CHARVÁT. Naplnilo se jedno  
z hesel fondu: Pomoc potřebným. Za mne 
osobně veliká pochvala za nápad a jeho  
realizaci. 

LIEBHERR v Bardejově. Také velké téma. 
Ukazuje se, že válka na Ukrajině působí  
na výrobce a ti jsou nuceni přesouvat výrobu 
z východu do EU. LIEBHERR je skupina svě-
tového formátu s obrovskou tradicí a pokud 
bude naším zákazníkem, je to skvělá zpráva 
pro celou skupinu. 
Při přípravě tohoto článku jsem se pídil  
po překladu názvu společnosti, který je 
shodný s příjmením majitelů. Při své chabé 
znalosti němčiny jsem se domníval, že obdr-
žím překlad Milý Pán a podobně. Ovšem  
výsledek překonal očekávání. LIEBHERR 
znamená v češtině Drahý Lord. Tak tedy, 
Drazí Lordi, vítejte u nás!

Osobnosti
Tentokrát se nám do obsahu vydání vloudily 
dvě osobnosti z řad zaměstnanců. Jednak  
je to „bombarďák“ Lukáš Brož. Fotbalista, 
který válcuje v Libereckém kraji I. B třídu. Za 
minulou sezonu nastřílel 47 branek. Průměr 
na zápas je přes 2,5 branky. Neuvěřitelné. 
A potom vážený pán, Ivan Weiss z Kolína. 
Mnohaletý úspěšný vedoucí kolínské provo-
zovny se po dlouhodobém onemocnění vrá-
til na pracoviště a oslavil tam 16.srpna spo-
lečně se svými spolupracovníky šedesátiny. 
Mimochodem, ve stejný den, kdy bylo 60 let 
také majiteli Dr. Jiřímu Charvátovi. Tito dva 
lvi se narodili ve stejný den. 

Příjemné čtení přeje
Jiří Franc, redaktor

BUDE LETOS FOTOSOUTĚŽ? 
Pro některé z Vás podivná otázka. Vždyť byla vyhlášena. Je třeba však zmínit,  
že do 20. srpna poslali své fotky do soutěže pouze dva zaměstnanci. Já vím, že času 
je ještě relativně dost, vždyť uzávěrka soutěže je až 31. října. Zbývají tedy více jak 
dva měsíce. Ale v minulých letech bylo touto dobou posláno již více fotek. A určitě 
by nemělo smysl soutěžit třeba jenom s pěti účastníky. To bychom se při výběru 
necítili dobře a soutěž by bylo nutno ukončit. Třeba těm váhajícím pomůže následu-
jící výběr fotografií autora Jiřího Švarce ze Zbraslavic. Tak se do toho pusťte! Jinak 
ušetříme na odměnách…

Jiří Franc

■  Ledňáček z Vavřineckého rybníka

■  Na procházce v Krušných horách

■  Východ slunce ze Sněžky
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CO SE SKRÝVÁ ZA TÍMTO FAKTICKÝM OZNÁMENÍM?
Společnost AVHB – Hydraulika s.r.o. jsme koupili v roce 2006.

Důvody pro koupi byly dva: 
1) získat tržní podíl AVHB – Hydraulika s.r.o. zejména na českém trhu
2) získat vlastní výrobu koncovek 

AVHB – Hydraulika s.r.o. provozovala kolem 10 ti vícevřetenových automatů. Koncovky i objímky byly víceméně konstrukce významného 
německého výrobce VOSWINKEL, který byl jistou dobu i spoluvlastníkem společnosti

AVHB – Hydraulika s.r.o. od okamžiku, kdy jsme ji převzali, vyvíjela svoje vlastní aktivity pod vlastním jménem na celém území ČR  
i v zahraničí a tvářila se jako konkurent CHARVÁT Group. Tím se nám společně podařilo získat i zákazníky, které bychom jako CHARVÁT Group 
nikdy nezískali. 

V roce 2013 jsme koupili budovu v Opavě Komárově. Tu jsme zrekonstruovali a přestěhovali se do ní. 

V roce 2021 jsme změnili jméno společnosti na CHARVÁT AVHB s.r.o. a společnost obchodně zpracovávala výhradně jedno prodejní území 
na severu Moravy. 
CHARVÁT AVHB s.r.o. vyvíjela v té době tři základní aktivity: 
1) výrobu hadicových koncovek
2) prodej nakupovaných hydraulických komponentů a prvků
3) projekci, montáž a prodej hydraulických agregátů

ČAS PRO ROZHODNUTÍ 
Přišel čas, kdy považujeme za výhodnější vystupovat na všech trzích pod jedním obchodním jménem. Proto jsme aktivity CHARVÁT AVHB 
s.r.o. začlenili do dvou firem skupiny. Hydraulické agregáty do CHARVÁT Hykom s.r.o. a ostatní dvě aktivity do CHARVÁT Group s.r.o.

Všechny tři aktivity budeme nadále rozvíjet. Výroba hydraulických koncovek bude kromě pravidelné obměny vícevřetenových automatů  
cestou generálních oprav posílena o nový osmivřetenový stroj MORI SAY za 20 Mio Kč. 

Všichni zaměstnanci nadále pracují v závodě v Opavě. 

Vedoucím hydraulických agregátů je Milan Kirnig, vedoucím obchodních aktivit začleněných do CHARVÁT Group je Patrik Macháč. 

JUDr. Ing. Jiří Charvát

FÚZE SPOLEČNOSTÍ CHARVÁT AVHB s.r.o. A CHARVÁT GROUP s.r.o.
K datu 1. 9. 2022 došlo k fúzi společnosti CHARVÁT AVHB s.r.o. jako společnosti zanikající, sloučením se společností 
CHARVÁT Group s.r.o. jako společností nástupnickou. 
Společnost CHARVÁT AVHB s.r.o. zanikla a veškeré její jmění přešlo v souladu s ustanovením paragrafu 61 odst. 1 
Zákona o přeměnách na nástupnickou společnost CHARVÁT Group s.r.o. včetně pohledávek a závazků.

PŘEDSTAVUJE SE PATRIK MACHÁČ
Narodil jsem se 15. 7. 1977 v Krnově, odkud pochá-
zím a kde jsem žil do svých dvaceti let. Nyní již  
25. rokem bydlím v Opavě, jsem ženatý a mám dvě 
děti.
Po studiu jsem začal pracovat v ZLT v Krnově, kde jsem začínal 
jako servisní technik hydraulických jeřábků. Po přestěhování 
do Opavy jsem v roce 1999 nastoupil ve firmě AVHB-Hydraulika 
s.r.o., kde jsem začínal jako pracovník montáže hydraulických 
hadic. Nějaký čas jsem se věnoval logistice a zásobování.  
Později jsem přešel na pozici obchodního asistenta.

V roce 2006 firmu AHVB-Hydraulika s.r.o. koupila firma  
CHARVÁT Group s.r.o., kde jsem zastával pozici Product  
Managera pro hydraulické spojovací prvky.

Aktuálně jsem pověřen řízením závodu CHARVÁT Group s.r.o. 
závod Opava, kde máme tým 24 lidí. Naším úkolem je zajištění 
výroby koncovek a objímek do skupiny CHARVÁT Group s.r.o.  
a k tomu také prodej a jeho rozšiřování do dalších firem  
domácího i zahraničního trhu. 

úpravy textu a foto: Jiří Franc
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V dubnu 2022 přešla pod CHARVÁT HYKOM s.r.o. i skupina šesti pracovníků pod vedením Milana Kirniga a Davida Dorazila z CHARVÁT AVHB. 
Šestičlenná skupina nadále pracuje v závodě v Opavě. Tato organizační změna rovněž přispěla k navýšení výkonů naší společnosti  
v Rakovníku.

Největší zásluhu na mimořádném růstu však má Vojtěch Řezáč, kterému se během letošních měsíců zúročila několikaletá intenzivní  
akviziční činnost. Z níže uvedeného grafu, znázorňujícího tržby CHARVÁT HYKOM s.r.o., lze vyčíst a vyhodnotit nárůst během několika posled-
ních let a dále potom očekávaný nárůst v průběhu tohoto roku.

Vojtěch Řezáč byl jmenován jednatelem společnosti CHARVÁT HYKOM s.r.o.

PŘEDSTAVUJE SE VOJTĚCH ŘEZÁČ
Pocházím z Milevska, z Jižních Čech. Aktuálně žiju ve Vyškově, 
na Jižní Moravě. Jsem ženatý a máme jedno dítě. 

S hydraulikou jsem začínal v Ostravské firmě OCHI Inženýring. Tam jsem 
nastoupil 1. 9. 2010. Za necelých šest let, které jsem ve firmě strávil, jsem 
vystřídal několik pozic. Začínal jsem jako montážník a přes konstruktéra 
jsem se dostal až na pozici projektového manažera. Díky tomu, jsem měl 
možnost poznat, nejen jak hydraulické systémy fungují, ale i jak funguje celý 
proces výroby a přípravy jednotlivých projektů. 

V roce 2016, respektive 1. 4., jsem nastoupil do firmy CHARVÁT Hykom, jako 
obchodně-technický zástupce, pro oblast hydraulických systémů. 1. 1. 2020 
jsem pak byl jmenován produktovým manažerem za hydraulické systémy,  
v rámci CHARVÁT group. 

Za těch něco málo přes šest let, které jsem u CHARVÁT group, se nám vcelku 
slušně podařilo zavést značku CHARVÁT, nejenom jako výrobce hadic, válců 
atd. ale i jako výrobce hydraulických agregátů, potažmo celých systémů  
a usadit se na Českém trhu. 

V budoucích letech bychom si svou pozici na domácím trhu rádi 
udrželi a zaměřili se více na zahraniční trhy. Kde sice nějaké 
zákazníky máme ale je tam pro nás, dle mého názoru, daleko 
větší potenciál, pro další růst.

autoři: JUDr. Ing. Jiří Charvát, Vojta Řezáč
úpravy textu a foto: Jiří Franc

CHARVÁT HYKOM - TYGR SKUPINY ROKU 2022
Firma CHARVÁT HYKOM s.r.o. sídlí v Rakovníku. V rámci skupiny CHARVÁT vyrábí hydraulické agregáty, v poslední 
době zejména pro energetický průmysl. Zákazníky jsou renomované firmy jako Siemens, CCI, EKOL, Doosan, atd. 

POROVNÁNÍ OBRATU V POSLEDNÍCH LETECH CHARVÁT HYKOM s.r.o.

Rok Obrat 
(v mio Kč)

2016 71,684
2017 85,214
2018 69,877
2019 81,536
2020 79,065
2021 95,477
2022 166,884
celkem 649,737 2016 2017 2018 2019 2020
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Za německou stranu se jednání zúčastnili:
Pan Dr. Zenner – CEO prokurista, pan Madlener – vedoucí  
nákupu a pan Maier – nákup. 
Naši stranu zastupovalo vedení Charvát Strojíren a JUDr. Ing. 
Jiří Charvát.

Program byl stanoven předem
- prohlídka výroby (procesy ve výrobě)
- aktuální stav výroby nových hydraulických válců
- kvalitativní témata
- obchodní témata jako ceny, materiál, optimalizace procesů
- další spolupráce

Důvod setkání
Dodávky pro firmu LIEBHERR probíhají již od roku 2017 a pře-
sahují 2 MIO EUR. Nový projekt je několikanásobně vyšší.  

Některé bližší údaje k novému projektu
Jedná se přibližně o 20 typů středních a větších válců. 
S ohledem na rozsah zakázek bude třeba přijmout další zaměstnance a pořídit nové stroje. Abychom vůbec celý rozsah nové zakázky  
zajistili, bude část válců vyráběna v CHARVÁT AXL v Semilech. A to jak z technologických, tak kapacitních důvodů.

V současnosti byly ze všech typů válců objednány vzorky a první sériová množství
Termíny dodávek jsou rozděleny podle priorit. Stanovili jsme a dohodli základní obchodní podmínky, délku tohoto kontraktu a začali jsme  
v podstatě ihned pracovat na přebírání technické dokumentace. Ing. Pavol Klimek

PODSTATNÉ NAVÝŠENÍ OBJEMU DODÁVEK 
HYDRAULICKÝCH VÁLCŮ DO SPOLEČNOSTI LIEBHERR
CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. přivítala v závěru srpna ve svém areálu firmu LIEBHERR. Do Košic přiletělo vrcholové 
vedení společnosti soukromým letadlem 30. srpna a zdrželi se do příštího dne. 

Skupina Liebherr je světovým výrobcem jeřábů a stavebních strojů. Výrobní centrála firmy sídlí ve městě Biberach an der Riss  
v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Liebherr vyrábí v 25 továrnách v 11 zemích na čtyřech kontinentech.
HISTORIE SPOLEČNOSTI
Firmu založil Hans Liebherr v roce 1949 ve městě Kirchdorf an der Iller. Prvním vyráběným strojem firmy byl mobilní věžový otočný 
jeřáb. Typicky žluté jeřáby Liebherr jsou dodnes k vidění na mnoha stavbách. Liebherr-International AG, která má v holdingu  
vedoucí a kontrolní funkci, sídlí ve švýcarském městě Bulle v kantonu Fribourg, jejími majiteli jsou výlučně členové rodiny Liebherr. 
Rodinný podnik vede už druhá generace, sourozenci Isolde a Willi Liebherrovi.
CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI
Oblast činnosti strojírenství
Produkty: jeřáby, stavební a zemědělské stroje
jeřáby: kontejnerové, mobilní, přístavní, i jeřáby pro vrtné plošiny
nákladní vozy: mezi jinými i největší sklápěč na světě – Liebherr T282, nástavby nákladních automobilů: domíchávače betonu, vozy 
pro svoz a recyklaci odpadu
bagry, buldozery, kolové a teleskopické nakladače, vrtné soupravy a stroje pro těžební průmysl
klimatizační vybavení pro letecký průmysl (Liebherr-AEROSPACE)
výroba strojů a obráběcích strojů, přepravní linky
spotřební elektronika pro domácnost i komerční využití: ledničky, mrazničky, chladicí vitríny, vinotéky, humidory
Obrat: 8,96 mld. EUR (2013) Zaměstnanci: 39 424 (2013)
Dceřiné společnosti: Liebherr (Austria), Liebherr (France), Liebherr-Mcctec Rostock, Liebherr (Germany)
UNIKÁTNÍ VÝROBKY: Pevný dampr Liebherr T282B byl do roku 2013 považován za největší nákladní automobil světa a stroji  
TI 272 patří 6. místo, bagr R 996 je ve své kategorii pátý.

zdroj: Wikipedia, připravil: Jiří Franc

PŘEDSTAVUJE SE FIRMA
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Pan Nedobitý byl zaměstnancem společnosti od června 2000,  
kdy nastoupil na pozici pracovníka výdejny nářadí. Jeho znalosti, zku-
šenosti a dovednosti, se kterými k nám nastoupil, však byly mnohem 
větší, takže se v krátké době stal provozním technologem odpověd-
ným za infrastrukturu, stroje a zařízení a energetické potřeby podniku. 
Ze své pozice se výrazně podílel na realizaci významných investičních 
akcí. Mezi ty největší patří výstavba nové svařovny (2017), moderniza-
ce hlavní budovy (2013–2014), rekonstrukce přízemí administrativní 
budovy (2017–2018), rekonstrukce dělírny materiálu (2020), rekon-
strukce budovy a zastřešení vnějšího prostoru pro tryskání (2020), 
vybudování vodovodní přípojky, instalace robotizovaných svařovacích 
zařízení, nově pořizovaných strojů apod. V oblasti údržby a servisu 
výrobních zařízení se podílel na vypracování předpisů a směrnic sys-
tému kvality, které po zavedení minimalizují ztráty i potřebné náklady. 
Jeho přehled a znalosti energetických potřeb podniku včetně vyjedná-
vacích schopností s dodavateli byly vždy zárukou toho, že dojednané 
podmínky budou nejvýhodnější možné nejen pro náš podnik, ale byly 
cenné i pro vyjednávání energií pro některé ostatní firmy skupiny  
Charvát.
Mílo, děkujeme, přejeme Ti pevné zdraví, uchovej si veselou mysl,  
která k Tobě neodmyslitelně patří a užívej si naplno důchod.

Tým CHARVÁT CTS a.s. Okřínek

GaLaBau se koná od roku 1974 a je předním evropským veletrhem 
zahradnictví, terénních úprav a greendesignu. Letos se ve 14 ti výstav-
ních halách představilo přibližně 1 100 vystavujících společností,  
poskytovatelů služeb a organizací ze 34 zemí. 

Stánek firmy CHARVÁT CTS a.s. v hale 6, č. 307 na celkové ploše  
140 m2 společně s naším německým obchodním partnerem prezen-
toval:
• nosič kontejnerů CTS 05-32-K-DIN s děrovaným rámem na podvozku 

Iveco Daily
• nosič kontejnerů CTS 05-32-K-DIN s děrovaným rámem na podvozku 

Mitsubishi Fuso
• nosič kontejnerů CTS 04-37-S-DIN, PRO s děrovaným rámem
• NOVINKU – tříosý automobilový přívěs s nosičem kontejnerů  

AP 35_27

obchodní tým CHARVÁT CTS a.s.

CHARVÁT CTS: MILOSLAV NEDOBITÝ,
DLOUHOLETÁ OPORA FIRMY, ODCHÁZÍ DO ZASLOUŽENÉHO DŮCHODU

BYLI JSME NA VELETRHU 
V NORIMBERKU

Na konci srpna odchází do důchodu pan Miloslav Nedobitý. Po dvaceti dvou letech poctivé a odpovědné práce v širším 
managementu podniku se rozhodl své působení ukončit.

Firma CHARVÁT CTS a.s. se zúčastnila veletrhu GaLaBau, 
který se konal od 14. do 17. září na výstavišti v německém 
Norimberku. Tato přední mezinárodní výstava pro zahrad-
nický a krajinářský průmysl představila celkem ve čtrnácti 
halách celou řadu produktů a služeb pro plánování,  
výstavbu a údržbu městských a zelených ploch a veřej-
ných prostranství. 
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podklady: Jan Outlý

AKTUALITA Z CHARVÁT CTS
CHARVÁT CTS se v posledních 2 letech potýká s nedostatkem pracovníků 
ve výrobě. Je to velká škoda, protože podnik sám má velké technologické 
kapacity a nic by nebránilo ani přístavbě další výrobní či montážní haly.

Nedostatek zaměstnanců je však limitující
Proto jsme převedli kompletní výrobu malých mechanismů, zejména au-
tomobilových přívěsů, do našeho podniku v Bardějově. Na montáž jsme 
vyčlenili část haly o výměře 600 metrů. CHARVAR CTS vyrábí celkem 
1.000 nosičů. Do Bardejova převádíme výrobu asi 150 ks a tím si vytvoří-
me kapacitu na zvýšení výroby v podniku v Okřínku.

SafanDarley M-Shear jsou skutečně unikátní tabulové nůžky. Vynikající robustnost a stabilita rámu stroje zaručuje opakovatelnou přesnost 
při stříhání společně s kvalitou střihu po celé délce plechu. Specifické je právě řešení spojení hydraulického čerpadla se servomotorem  
na rozdíl od konvenčního pohonu s trojfázovými motory. Dochází tak k zásadní úspoře elektrické energie, protože k odběru ze sítě dochází  
jen při sešlápnutí nožního pedálu a při následném střihu. Základní stroj je sestaven z následujících komponentů: rám stroje, nože a systém 
nastavení střižné vůle, stůl pro manipulaci s materiálem, traverza se zadním dorazem, hydraulický okruh, řídicí systém Touch Screen 200.

SAFANDARLEY JE CELOSVĚTOVÁ OBCHODNÍ ZNAČKA
Vznikla integrací dvou špičkových holandských výrobců Safan b.v. a Darley b.v. pod jednoho majitele Nivora Holding. Obě firmy spojuje velmi 
dlouhá tradice ve výrobě ohraňovacích lisů, tabulových nůžek a speciálních lisů, které vyrábí na zakázku.
SafanDarley M-Shear jsou velmi moderní, unikátní tabulové nůžky, které se vyznačují následujícími vlastnostmi a technickými parametry:
• Vynikající robustnost a stabilita rámu stroje zaručuje opakovatelnou přesnost při stříhání společně s kvalitou střihu po celé délce plechu.
• Řídicí systém TS200 disponuje nejenom barevnou obrazovkou vlevo na otočném rameni, ale ve standardu dokonce i USB portem a síťovým  
 připojením na zálohování, resp. přenos programů.
• Použitím komponentů výhradně od renomovaných výrobců (Lenze, Telemecanique atd.) je zaručena spolehlivost a dostupnost náhradních  
 dílů také po 10 letech provozu.
• Vysoká přesnost při polohování zadních dorazů s přesností ± 0.03 mm je předpokladem pro přesné střihy.
• Maximální délka střihu 3.100 mm
• Maximální tloušťka plechu 13 mm (materiál 450MPa), 10 mm (materiál 700MPa)
• Maximální počet zdvihů za minutu 34
• Počet hydraulických přidržovačů 20 ks
• Instalovaný příkon 30kW

V CHARVÁT CTS INVESTOVALI 
DO NÁKUPU NOVÝCH TABULOVÝCH NŮŽEK
Nové CNC servohydraulické tabulkové nůžky byly pořízeny v rámci projektu OPPIK8.
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Co je hlavní na novém řešení
V podstatě se jedná o nové vodovodní potrubí, nový přivaděč vody z jezírka pod Hipodromem. Staré potrubí mělo velký průměr a bylo jasné, 
že z něj uniká voda. Místo úniku jsme nedokázali identifikovat, velmi pravděpodobně to bylo na několika místech. Přitom za vodu, která je  
do dolního jezírka čerpána z řeky Ohře a pak tlačena přivaděčem nahoru na Hipodrom, platíme 26 Kč za kubík. 

HIPODROM MOST INVESTOVAL VÍCE JAK 11 MIO 
DO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
Mostecko neoplývá nadbytkem srážek. Dešťový stín pod Krušnými horami si vybírá svou daň. Nu a když je v této  
lokalitě, na místě bývalé výsypky dostihové závodiště, je třeba často zavlažovat. Voda z Ohře se dostává nahoru  
na Hipodrom poměrně složitou cestou z údolí a byly s tím vždy problémy, zejména s úniky vody a s energetickou  
náročností provozu vodního hospodářství. V srpnu 2022 probíhaly dokončovací práce na novém systému. O tom,  
co se změnilo, jsme si povídali s Pavlem Kubínem, který měl tento projekt pod dohledem.

■  Správce David Štědronský a Pavel Kubín mají stále co řešit ■  Práce dodavatele na vstupu do přečerpávací šachty
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Trasa vody směřující až do zavlažovacího systému je zásadně inovovaná
Spodní vodárna byla opatřena novými, úspornějšími čerpadly. Stará čerpadla byla zbytečně robustní a v podstatě již neopravitelná. Nová 
čerpadla nabírají vodu ze spodního jezírka a novým přivaděčem ji tlačí nahoru. Dříve šla pak nahoře na Hipodromu voda z potrubí přímo  
do zavlažovacího systému. To jsme změnili. Voda přitéká zespodu nejprve do zrekonstruovaného rybníčku, který sloužil dříve pouze  
k okrasným účelům. Rybníček byl důkladně vyčištěn, opatřen novou geotextilií a nepropustnou fólií. Teprve ze zrekonstruovaného rybníčku  
je potom voda dále odčerpávána do zcela nové přečerpávací stanice. Je to hluboká prostorná šachta hned vedle rybníka, plná technologie. 
Tam je možno díky dvěma čerpadlům a moderním technologiím řídícího systému nastavit požadované tlaky pro efektivní fungování  
závlahového systému na drahách jedna a dvě. Jsou to tzv. chytrá čerpadla, která jsou schopna například průběžně korigovat vstupní tlaky  
do systému podle evidovaného zpětného odporu.

■  Chytré čerpadlo

■  Letecký pohled na Hipodrom

■  Spodní rybníček pod Hipodromem - voda z Ohře a budova čer. st.

Kdo byl iniciátorem projektu? 
Problémy s vodou na Hipodromu trvaly celá léta. Jednání majitelů dospěla k řešení v minulém roce, kdy byla zahájena první etapa projektu. 
Statutární Město Most se postaralo o nový přivaděč v délce 1394 metrů, vybavení dolní čerpací stanice, nabírající vodu z Ohře a dále  
zabezpečující výtlak vody novým potrubím nahoru na Hipodrom. K tomu ještě novou přečerpávací stanici u horního jezírka. My jsme  
zabezpečovali horní část projektu přímo na Hipodromu, konkrétně rekultivaci horního jezírka.   

Pavla Kubína se ptal: Jiří Franc, foto: Jiří Franc
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■  Mgr. Diana Charvátová, členka správní rady Fondu

Zhoršení ekonomické situace v České republice je neoddiskutovatelným faktem. Dvoumístná inflace blížící se dvaceti procentům. Skokové 
zvýšení cen energií. Zvyšování cen pohonných hmot, potravin a dalších položek nezbytných pro každodenní život. Nadační fond si neklade  
za cíl převzít zodpovědnost státu za řešení vzniklé situace, která se dotýká každého člověka. Jsou však více ohrožené skupiny, a to zejména 
samoživitelky a rodiny s dětmi z řad našich zaměstnanců. Proto přišlo následující rozhodnutí. 

NADAČNÍ FOND JUDr. JIŘÍHO CHARVÁTA REAGUJE NA ZHORŠENÍ 
EKONOMICKÉ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE

Dne 21. 6. jsme zveřejnili rozhodnutí správní rady nadačního fondu, že v současné ekonomické  
situaci poskytneme našim zaměstnancům 2 mimořádné příspěvky na dítě. 

První příspěvek ve výši 7 500 Kč se týkal dítěte ve věku do 19 let k datu 31. 8. 2022, jehož rodič je 
zaměstnán v hlavním pracovním poměru v některé z našich společností a splňuje jednu z podmínek 
vyhlášených nadačním fondem:
• zaměstnanec je samoživitelem/kou 
• partner/ka zaměstnance je dlouhodobě nemocný/ná a rodina je odká- 
 zána na jeden příjem 
• partner/ka zaměstnance je na mateřské či rodičovské dovolené 
• partner/ka zaměstnance pobírá invalidní důchod 
Na základě těchto pravidel byl v měsíci červenci vyplacen první příspěvek 
v jednotlivých firmách.   
Výši vyplacených prvních příspěvků přehledně uvádí tabulka. 
Celkem bylo v první etapě vyplaceno 855 000 Kč

Druhý příspěvek ve výši 2 500,- Kč 
byl vyplacen na každé dítě zaměstnance 
na základní a střední škole v měsíci srpnu. 
Ve druhém kole mohli zaměstnanci žádat o příspěvek ve výši 2 500 Kč  
na dítě. Na příspěvek měl nárok rodič, který je zaměstnán v hlavním  

pracovním poměru v ně-
které z našich společ-
ností a jeho dítě studuje  
na základní nebo střední 
škole. O příspěvek požá-
dalo za celou skupinu 
CHARVÁT celkem 217 
rodičů pro 330 dětí, což 
v součtu představuje  
částku 825 000 Kč. Pří-
spěvek je určen na ná-
kup školních pomůcek,  
zajištění školních obě-
dů anebo na volnočaso-
vé aktivity dětí. Finanční  
pomoc byla zaslána na 
účty rodin do konce 
srpna 2022. 
Viz. tabulka.

Název společnosti Počet 
dětí

Vyplacené 
příspěvky

CHARVÁT Group 51 382 500 Kč

CHARVÁT CTS 13 97 500 Kč

CHARVÁT AXL 17 127 500 Kč

CHARVÁT HYKOM 5 37 500 Kč

CHARVÁT AVHB 3 22 500 Kč

CHARVÁT STROJÁRNE 24 180 000 Kč

CHARVÁT SLOVAKIA 1 7 500 Kč

CELKEM 114 855 000 Kč

Název společnosti Počet 
dětí

Vyplacené 
příspěvky

CHARVÁT Group 105 262 500 Kč

CHARVÁT CTS 24 60 000 Kč

CHARVÁT AXL 52 130 000 Kč

Nástr. Semily 2 5 000 Kč

CHARVÁT AVHB 7 17 500 Kč

CHARVÁT HYKOM 15 37 500 Kč

CHARVÁT SLOVAKIA 8 20 000 Kč

CHARVÁT STROJÁRNE 117 292 500 Kč

CELKEM 330 825 000 Kč

Nadační fond JUDr. Jiřího Charváta
PŘÍSPĚVKY NA DĚTI r. 2022

PŘÍSPĚVKY Z NADAČNÍHO FONDU 2 500 Kč

V E D E N Í  F O N D U  R O Z H O D L O  O  P O D P O Ř E  Z A M Ě S T N A N C Ů
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Nové podlahy a související nátěry všeho kolem se přednostně dělají tam, kde probíhá výroba a montáž pro zákazníky Claas, HMF, CTS  
a ostatní. Vypadá to moc dobře. Zákazníci budou spokojení. Pavol Klimek, upravil Jiří Franc, foto: Pavol Klimek

V březnu 2021 ho totiž postihla mozková příhoda a osm měsíců 
se musel zotavovat. Naštěstí se do práce vrátil a my, jeho kole-
gové doufáme, že s námi ještě nějaký rok vydrží, když zdraví 
dovolí. 
Narodil se 16.srpna 1962 
Na kulaté šedesáté narozeniny mu před jeho příchodem spolu-
pracovníci připravili překvapení. Vyzdobili prodejnu a připravili 
narozeninový dárek. Když přijel, absolvoval blahopřání od 
svých věrných a byl tím vším mile překvapen. Jako dárek do-
stal bednu pro pivaře, kterou musel otevřít přiloženým páči-
dlem. Milan Moravec a Daniela Jaborská přejí i touto cestou 
panu Weissovi pevné zdraví a přejí si, aby to s nimi ještě vydr-
žel co nejdéle to půjde. 
Nutno dodat, že připomínka kulatých narozenin Ivana Weisse je v Magazínu díky jeho kolegům, kteří o to velmi stáli.                                                                                 

podklady a foto: Kolíňáci, upravil: Jiří Franc

V BARDEJOVĚ SE PUSTILI DO NOVÝCH PODLAH VE VÝROBNÍCH HALÁCH

V KOLÍNĚ OSLAVILI ŠEDESÁTINY 
IVANA WEISSE

Firma Charvát strojárne a.s. v Bardejově má k dispozici 25.000 m2 zrekonstruované zastavěné plochy pod střechou.  
I tak je potřeba provádět další stavební úpravy. V letních měsících se postupně  na ploše 3 000 m2 renovují podlahové  
plochy. Cena je 115 tis. EUR.  Ale stojí to za to.

Pan Weiss na prodejně v Kolíně pracuje už 20 let.  
Po koupi provozovny a jejím začlenění do CHARVÁT 
Group se stal vedoucím. V této pozici setrval až  
do června letošního roku. 

■  Milan Moravec, Ivan Weiss a Daniela Jaborská ■  Cesta k pivu nebyla jednoduchá ■  Narozeninová výzdoba provozovny Kolín
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Kdo je Lukáš Brož? 
Lukáš Brož začal s fotbalem v sedmi letech v Lomnici nad Popelkou.  
Ve čtrnácti přestoupil do mládeže FK Jablonec. Tam prošel staršími 
žáky a dorostem. S ním vykopal extraligu dorostu. Protože na FK  
v té době nebyl B tým, tak šel hrát divizi do Velkých Hamrů. Pak se  
do FK vrátil na přípravu A týmu, ale kvůli zranění víc jak rok nemohl hrát. 
Podstoupil dvě operace, menisku a křížového vazu. A pak už se  
do A týmu nevrátil. Jeho fotbalová kariéra trvá už třicet let. 

Kromě fotbalu miluje běh
Vzpomíná, že na základní škole taky rád běhal závody na dlouhé tratě. 
Běhání mu nikdy nevadilo. A k fotbalu se hodí. Drží ho dodnes. „Mám 
rád vytrvalost“ říká. Účastní se pravidelně RunCzech běžecké ligy a dal-
ších vytrvalostních závodů.  

A jaký má recept na střílení gólů?
„V soutěži I. B třídy, když už máte něco odkopaného, tak stačí mít  
dobrou fyzičku, levačkou do míče kopnout umím a mám v týmu samo-
zřejmě perfektní nahrávače. Ale zase třeba hlavičkou góly nedávám. 
Myslím, že je to u mne založené na houževnatosti. A ve svém věku si jdu 
zápas užít, protože mne fotbal baví. Snad jsem pro mladé kluky v našem 
týmu aspoň trochu vzorem. Vědí, že jsme od nich starší, ale nic nevy-
pustíme. Tím, že se sejdeme jednou za týden na tréninku, tak jsi jdu 
zahrát s chutí.“
Lukáš Brož odběhá každý trénink a každý zápas poctivě. Fyzičku má 
dobrou. Hraje naplno a vůbec se nešetří. 

Jakého soupeře máte rád a kde naopak hrajete nerad?
Všeobecně jsou pro mě lepší soupeři, kteří nejsou svázaní taktikou. 
Jdou si zahrát fotbal a zbytečně moc nebrání.

Hrál jste vždy na pozici útočníka?
Kromě brankáře jsem hrál na všech postech. Levého záložníka, stope-
ra… Kam jsem se postavil, tam jsem si to vždy nějak „odkopal“. 

Umíte si odpočinout?
Určitě při fyzické námaze, takže se jdu proběhnout. Nejlíp si prostě od-
počinu aktivně. A pak také se svými dvěma syny, to si „taky odpočinu“. 

A co Vaši kluci, budou z nich taky kanonýři?  
Jestli budou hrát fotbal, to nechám na nich. Možná by bylo lepší, kdyby 
dělali nějaký individuální sport. Na závěr bych rád poděkoval své  
manželce, že mi dává dostatek prostoru pro fotbal a další sportovní 
aktivity, že mne podporuje.

s využitím materiálů v Jabloneckém deníku a společně 
s Lukášem Brožem připravil: Jiří Franc

foto: Jablonecký deník, archiv Lukáše Brože

V Mladé Boleslavi je Lukáš Brož členem pracovního týmu 
TFM (Total Fluid Management), který spadá organizačně 
pod divizi oleje v CHARVÁT Group Zbraslavice. 
Svůj volný čas věnuje svému životnímu sportu – fotbalu. 
Jeho výsledky v I.B třídě Libereckého kraje východ upoutá- 
vají pozornost odborníků i novinářů. Jak by také ne. Podle 
oficiálních statistik nastřílel tento superstřelec za minulou 
sezonu 47 gólů. Jeho domácím klubem je Tělovýchovná  
jednota Sokol Držkov. Druhý v pořadí, Jakub Obršlík,  
nastřílel gólů 25. To jenom tak pro srovnání, co je ten Brož 
za kanonýra.

KANONÝR LUKÁŠ BROŽ JE POSTRACHEM SOUPEŘŮ
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DOSTIHOVÉ AKTUALITY 
Náš časopis vychází jednou za čtvrtletí. To se nám pak všechny 
úspěchy dostihové stáje CHARVÁT na jednu k tomu určenou stranu 
nevejdou. Tak alespoň to nej nej za poslední dva měsíce. Z přehledu 
je patrné, že se naše stáj orientuje téměř výhradně na překážkové 
dostihy.

FESHANDA JE SLOVENSKOU ZIMNÍ KRÁLOVNOU
V Bratislavě se 11. září stáji Dr. CHARVÁT zadařilo. Dvouletá ryzka FESHANDA  
se po nádherném bojovném výkonu stala Slovenskou Zimní královnou (Rovina,  
I. 1600 m, dvouletí). V sedle Jan Verner, trenér Pavel Tůma. Tento výsledek jí  
vynesl na třetí místo v hodnocení dvouletých koní dle handicapu (65) v ČR.   
Má za sebou dvě vítězství v Bratislavě a jedno druhé místo v Mostě. Do stájové 
kasičky přinesla 153 000 Kč.

VÍTĚZNÝ GATSBY A JAN FALTEJSEK V SOBOTU 3. 9. PARDUBICE
1 261 Cena deníku Právo Steeplechase crosscountry II.kat. - 4 500 m, cena, 5letí  
a starší 120 000 Kč. Pětiletý ryzák zvítězil ze sedmi startů ve své kariéře již  
pošesté. Trenér Pavel Tůma, v sedle Jan Faltejsek.

PETARDA ZVÍTĚZIL V TOPOĽČIANKÁCH
1. 9. 2022 Proutky, 3 400 m, 2 600 EUR, 8 startujících. Čtyřletý valach, hnědák,  
v sedle s Terezou Polesnou vybojoval čtvrté vítězství v kariéře.  Byla to jeho překáž-
ková premiéra a musel trochu zabojovat. Zvítězil o ¾ délky. Trenér Pavel Tůma.

RONCAL S FALTEJSKEM ŘÁDILI V MERANU  
28. srpna. Pětiletý valach Roncal pod svým stálým jezdcem Janem Faltejskem  
triumfoval lehce o 5 1/2 délky v Graded 3 steeplechase Premio Piero E Franco  
Richard (3 800 m, 30 000 eur). Pro Roncala je to letošní italský hattrick a celkem 
čtvrté vítězství v sezoně za sebou (jednou Bratislava, dvakrát Merano, jednou 
Pisa). Trenér Pavel Tůma. Ze 13 startů v kariéře na překážkách získal RONCAL 10 
vítězství. Typické je jeho raketové zrychlení v závěru dostihu, kdy všechno válcuje. 

WROCLAV – FRENCH CHARDONNAY O ŠEST DÉLEK
4. 9. 2022. Ve steeplechase pro čtyřleté Nagrodě Jape‘a (3 850 m, 24.000 zl),  
s výrokem lehce vyhrál hnědák FRENCH CHARDONNAY (Chardonnay Tcheque - 
French Quebec, Excellent Art) o šest délek. V sedle Jan Odložil. Trenér Pavel Tůma. 
Ve Wroclavi se jim daří, je to letos již druhé polské vítězství ve steeplechase. Poprvé 
to bylo 28. května s Faltejskem - 2 222 Nagroda 24 000 Zl Steeplechase – 3 600 m.

FORT MEDOC – DVA STARTY, DVĚ VÍTĚZSTVÍ
Pátek 2. 9. Tříletý ryzák FORT MEDOC má slibný začátek kariéry. V pátek dosáhl  
v Pardubicích na své druhé vítězství. 1 254 Cena Dostihového spolku a.s. Proutky 
III. kat. - 3 200 m, cena, 3letí. Jiné pořadí FORT MEDOC zatím nepoznal. V sedle  
Jan Faltejsek, trenér Pavel Tůma. 
Sobota 6. srpna. Jedno vítězství a jedno druhé místo pro naši stáj. O vítězství se  
v prvním dostihu postaral tříletý ryzák FORT MEDOC, debutant na dostihových  
drahách (Cena patriotů moravských vín, Proutky, kategorie: IV, 2 800 m, 60 000 Kč)
Čtyřletý COUP STAR (Pohár BICZ holding Steeplechase crosscountry, kategorie: III, 
3 600 m, 90 000 Kč) byl druhý. V sedle byl vždy Jan Faltejsek, trenér Pavel Tůma.

SWINGING THOMAS A FESHANDA 
Bratislava 2. července. Pátým dostihem dne byla cena Železníka – steeplechase 
na 3 600 metrů. Zvítězil pětiletý ryzák Swinging Thomas. Svěřenec Pavla Tůmy  
v majetku stáje Dr. Charvát měl v sedle amatérku Terezu Polesnou. Na druhém 
místě doběhla hnědka FALIRAKI v sedle s Janem Faltejskem. Někdy se to povede 
Raz Dva. Naše stáj slavila i další triumf. V prvním dostihu dne zvítězila dvouletá 
ryzka FESHANDA v sedle s Janem Vernerem. I v tomto případě se jedná o svěřen-
kyni Pavla Tůmy. 

připravil: Jiří Franc

■  Vítězný Gatsby v Pardubicích

■  Petarda

■  Fort Medoc

■  Bratislava, Feshanda

■  Žokej Jan Verner a trenér Pavel Tůma



NEJVĚTŠÍ DOSTIHOVÝ DEN SEZONY NA HIPODROMU MOST
Píše se 27. srpen 2022, je sobota a Hipodrom Most je dějištěm vrcholu mostecké dostihové sezony v roce 2022. 
Proměnlivé počasí během týdne a důkladné zavlažování dráhy způsobily, že dráha je v optimálním stavu, stav dobrá. 
Pořadatelé se opravdu snažili. Na pořadu je 8 dostihů, k tomu dostihy poníků. Během dne několikrát poprchává,  
ale návštěvnost je vysoká. Však je také na co koukat. Běží se tři významné dostihy:
25. Velká letní cena DOSTIHOVÉHO SPOLKU Pardubice (Rovina, kategorie: I, 2000 m, 150 000 Kč)
101. CHARVÁT GROUP Svatováclavská cena (Rovina, kategorie: L, 1200 m, 550 000 Kč)
Velká mostecká steeplechase 2022 (Steeplechase, kategorie: NL, 4400 m, 200 000 Kč)

■  V paddocku těsně před startem ■  Vyhráli jsme

Máme koně do každého dostihuCHARVÁT magazín  •  3  |  2022

14  |  DOSTIHOVÁ STÁJ

Pozornost příznivců dostihové stáje CHARVÁT poutá zejména Velká mostecká steeplechase. Tam je jediný zástupce naší stáje v tento den 
– SWINGING THOMAS.

SWINGING THOMAS POTVRDIL ROLI FAVORITA
V sedle je Jan Faltejsek, který „swingujícího Tomáše“ dobře zná. Začali opatrně a drželi se na druhém místě. SWINGING THOMAS překonává 
s jistotou jednu překážku za druhou. V poslední části dostihu jde nezadržitelně dopředu a nabírá na rychlosti. V závěru všem utekl. Byl to 
suverénní triumf. Pětiletý ryzák zvítězil zadrženě o devět délek před Giorgionem. Je to jeho páté vítězství na překážkách s Janem Faltejskem, 
letos třetí. Jan Faltejsek dosáhl v tomto dostihu 539 vítězství v kariéře! Trenér Pavel Tůma.



■  Jeden z našich stolů v klubu ■  Dr. Charvát toho stíhá opravdu mnoho

■  Štěpán Mejstřík s obchodním partnerem ■  U paddocku bylo pořád plno
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DOSTIHY JSOU SPOLEČENSKÁ UDÁLOST
Podobně jako jiná dostihová závodiště má i Hipodrom Most pro významné návštěvníky Dostihový klub. Naši obchod-
níci sem zvou obchodní partnery. Jako obvykle i tentokrát byl připraven bohatý raut. V klubu je několik obrazovek,  
kde mohou dostihy návštěvníci pohodlně sledovat dostihy od stolu a také sázet. 

SÁZKY
Sázková kancelář je k dispozici přímo v klubu. Většina návštěvníků sází, obvykle však malé částky. Je to zábava a dostihy se tím stávají  
pro všechny přitažlivější. 

HUDBA
Celé odpoledne jsme měli v pauzách mezi dostihy možnost poslouchat příjemnou živou hudbu. Hrál se jazzík na pohodu. Postarali se  
o to mostečtí hudebníci – kontrabasista Petr Macek a saxofonista (žesťové nástroje) Pavel Vašus. Oba hudebníci jsou profíci, hrají  
ve festivalovém orchestru NÁLADY Petra Macka a vystupují po celé republice. 

SPOLEČNOST
Je nepsaným pravidlem, že hosté klubu jsou oblečeni do společnosti. Využívají toho zejména dámy a před dostihy přehrabou šatník. Lidé se 
přišli bavit, a tak panuje pozitivní atmosféra. Vznikají nová přátelství. Potkávají se tu naši obchodníci se svými obchodními partnery, majitelé 
firem (sponzoři), nechybí zástupci statutárního Města Most, zástupci Jockey klubu, trenéři, majitelé stájí a další významní hosté. Mezi všemi 
se pohybuje Dr. Charvát, stihne přitom převzít pohár za vítězství SWINGING THOMASE, několik telefonátů a rozhovor pro Českou televizi.  
Byl to hezký den

text a foto: Jiří Franc



VÝSLEDKY V PROSINCI
Po skončení dostihové sezóny budeme všichni moudřejší. Jména výherců oznámíme v prosinci, v posledním letošním vydání CHARVÁT  
magazínu.  Jiří Franc

Do soutěže dvouletků se k datu 30. června 2022 přihlásilo celkem 33 zaměstnanců skupiny CHARVÁT. Tipujících 
je více než minulý rok (18) a to zejména proto, že se opět zapojil Rakovník a zaslal hromadný tip. Do soutěže letos 
vstoupilo osm dvouletků. Níže uvedená tabulka obsahuje jmenný seznam soutěžících a jejich tipy. Prosíme všechny, 
kteří zaslali svůj tip, aby použili tabulku pro kontrolu.

OBDRŽELI JSME 33 TIPŮ NA NEJLEPŠÍHO DVOULETKA

JMÉNO TIPAŘE NO NAME DON HUGO GEORGE 
OF BEAUMONT FLEMARON BIOFORT FESHANDA KOLYMBIA 

STARS CHAMONIX

BENEŠ

BULÍČEK 

BULDROVÁ 

BULDRA 

ČERVENÝ

HADROVSKÝ 

HASALOVÁ

HUBÁČEK

KIR

KIROVÁ

KLIMEŠ

KOLENÍKOVÁ

KŘIVÁNKOVÁ 

KRÁLIK

MAČEJOVSKÝ 

MIKALOVÁ

MOUCHA 

PEŠEK

PÍCHA

RUPRECHT

SOCHŮREK

SOKOLOVÁ

SOMOL

ŠORM 

ŠTEKL 

TREŠLOVÁ 

TÝČE

VAIT

VEČEŘA

VONDRA 

VOTROUBEK 

ZÁZVORKA

ZIMMERMAN

SUMÁŘ TIPŮ 5 3 4 4 3 5 6 3
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