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Autor Jan Duhajský, Charvát AXL Semily, dívka na fotografii Sara Mihalová, Semily.
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SLOVO REDAKTORA
Vážení čtenáři, 
Vánoce jsou za dveřmi a nic s tím nenadělá-
me. Nevím jak Vy, ale já se s tímto sváteč-
ním obdobím úplně neztotožňuji, alespoň 
ne v dnešním světě, zaměřeném na konzum 
kdykoliv a čehokoliv. Stárnu, a tak součas-
né Vánoce příliš nechápu. Nějak z toho  
všeho vypadlo, že oslavenec se narodil  
ve chlévě.
Vzpomínám na svoje dětství, kdy jsem  
dostal jeden svetr, pět knížek a něco malé-
ho k tomu. A byl jsem nadšený, knížky jsem 
přečetl ještě do konce roku. Od babiček  
50 korun, někdy i stovku. Můj táta stál fron-
tu na Vinetua nebo Tři mušketýry celý den. 
Vycházely v edici KOD – Knihy Odvahy  
a Dobrodružství. V jisté době tvořily v mé 
knihovničce převahu. 

Nu a co dnes? 
Celý rok si můžete koupit cokoliv. A kolik 
chcete. V tom je ten obrovský rozdíl. Vánoč-
ní dárky je proto dost složité vybrat. A rych-
le ztrácí hodnotu, protože v lednu už zase 
nakupujete jak o život. Kdysi jsem četl,  
že v Americe se objevil nový trend. Mají tam 
také všeho dost a Vánoce po stránce rekla-
my a konzumu tam budou ještě krutější  
než u nás. Takže ti bohatší vymysleli, že se 
na dárky vybodnou. Pokud mají někoho rádi 
a chtějí ho obdarovat, dají mu symbolický 
dárek – dolarovou bankovku.  

Ale dosti remcání. 
Důležité je, že Vánoce budou, děti se nám 
na pár dnů malinko zblázní a my dospělí  
budeme mít spoustu starostí s tím, jak  
zabezpečit klid a pohodu, když je potřeba 
navštívit tolik lidí. 

Šťastné a veselé všem!!
Jiří Franc, redaktor

NA FACEBOOKU JSME OPĚT 
ZVÝŠILI SLEDOVANOST
Ostatně jako každoročně. Jestliže v prosinci 2021 jsme měli 
1450 přátel, letos v listopadu 2022 je to 1668. Nárůst o více jak 
200 příznivců během roku je potěšující. Vývoj počtu přátel od roku 2017, kdy jsme  
s FB stránkami na jaře začínali, přibližuje přiložený graf.

ZAJÍMAVÁ STATISTICKÁ DATA 
Jako správce stránek mám přístup k některým statistickým údajům, které jsou ne-
sporně zajímavé. Tak se podívejme, kdo nás vlastně sleduje.

1. Podle pohlaví: Muži 31,40 %, Ženy 68,60 %.
Tento údaj je výrazně ovlivněn zájmem našich klientek o dostihový sport a naši do-
stihovou stáj. O dění na dostihové scéně podáváme pravidelně aktuální informace

2. Věková kategorie: Nejvíce přátel máme ve věkové kategorii 25 až 44 let, je to 
zhruba polovina. Ovšem překvapivě je poměrně významně zastoupena i kategorie 
nad 65 let věku

3. Poloha: Vede hlavní město Praha se 168 příznivci. Následuje Kutná Hora 74, 
Zbraslavice 59, Bardejov 42, Brno 40, Pardubice 25, Semily 25, Most 22, Ostrava 22, 
Zruč nad Sázavou 21 a tak dále….

4. A kde žijí naši příznivci?
Česká republika 1 414, Slovenská republika 152, Francie15, Čína15, Německo13, 
Velká Británie 11, Švýcarsko 9, Polsko 8, Rakousko 8, Itálie 5. 

Takže jsme tak trochu světoví. Osobně mě překvapilo 15 sledujících 
z Číny.  Raději bez komentáře. Prostě nás sledují. Třeba mají rádi 
dostihy. 

připravil správce stránek: Jiří Franc
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STARÝ ROK KONČÍ, 
NOVÝ BRZO ZAČNE. 
PROTO PÁR SLOV 
K OBĚMA.
Rozdíl mezi dobrým a špatným šéfem je kromě  
jiného i v tom, že ten dobrý činí nepopulární rozhod-
nutí dřív, než je k tomu okolím přinucen.
To platí i pro politiku. Politici vytvářejí právní a spo-
lečenské prostředí pro náš život.
A máme takové? U nás i v Evropě?

JUDr. Ing. Jiří Charvát, 10. 9. 2022

ROK 2022 BYL DOPOSUD NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ROKEM NAŠÍ SKUPINY.
Je nás dohromady 860 lidí, vyrobili a prodali jsme za 2,2 Mld výrobků a služeb a máme 9,5 % ziskovost tržeb před zdaněním.
Třebaže se to některým nezdá, má růst skupiny velký význam i pro stabilní pozici každého z nás. Čím jsme větší (pokud jsme rozumně  
vedeni), tím jistější pozici máme.
Naší velkou výhodou je, že máme v hydraulice kompletní sortiment: hadice, trubky, válce, agregáty. To nám zjednodušuje přístup k zákazní-
kům a násobí možnost získání zakázek.
Konkrétním důsledkem této stability je fakt, že jsme během 30 ti leté existence firmy nikdy nepropouštěli.

ROK 2023 BUDE Z DŮVODU INFLACE OBTÍŽNÝ.
Obtížnější pro rodiny než pro firmy. Bude problémem vyjít s penězi.
Platy zvýšíme o 6–8 % v závislosti na možnostech jednotlivých společností. Více než v minulých letech. I tak ovšem inflaci nevyrovnáme.  
To prostě není v silách firmy, jestliže chceme, aby nadále rostla a byla onou zmíněnou jistotou.
V minulosti se platy zvyšovaly více než inflace, teď to bude obráceně.
Na řešení akutních, náhlých či výjimečných případů máme Nadační fond. Z tohoto fondu jsme v roce 2022 vyplatili částku 1,6 Mio Kč  
rodičům s dětmi. Ocitne-li se někdo z nás v situaci, kdy bude potřebovat pomoc, požádejte rychle o příspěvek. Příspěvky budou po schválení 
vypláceny okamžitě.

V ROCE 2023 POKLESNE CELKOVĚ POPTÁVKA. BUDE MÉNĚ PRÁCE.
Všechny naše společnosti (vyjma CHARVÁT CTS) mají dnes výrazný převis zakázek.
I jejich případný pokles o 20–25 % nám nezpůsobí větší problém. Pouze budeme růst pomaleji. V nejhorším případě si převedeme výrobu 
mezi firmami. I to je velká výhoda skupiny.
Propouštět tedy nebudeme. Naopak asi 50 lidí potřebujeme přijmout (Zbraslavice, Semily, Bardejov). Pochopitelně si budeme víc vybírat.  
To že lidi potřebujeme neznamená, že u nás může pracovat každý.
Větší stavební investice nás v roce 2023 čeká pouze v Rakovníku, kde přistavíme parkoviště a montážní halu 700 metrů. Tím prostor téměř 
zdvojnásobíme.

■  JUDr. Ing. Jiří Charvát

NA KONCI ŘÍJNA 2022 PROBĚHLO SETKÁNÍ ŘEDITELŮ FIREM 
SKUPINY V SEMILECH
Na tomto setkání bylo cítit velké odhodlání po dalším růstu, dalších úspěších. Toto odhodlání vykrystalizovalo  
v konkrétní závěr zvýšit do konce roku 2024 (to je do 2 let) obrat z 2,2 na 3,0 Mld korun. Všichni přítomní na tento 
spontánně připravený text připojili své podpisy. Mám z toho radost. Odpovídá to duchu naší firmy ještě z doby,  
kdy jsme v 8 lidech začínali.
Nastupující pozvolná krize přinese v podnikání i jisté možnosti. Slabší konkurence zeslábne a slabá zbankrotuje. To se minulý týden stalo 
našemu největšímu přímému konkurentovi v Německu. Dobře si vzpomínám, jak se s námi před 20 lety nechtěli ani setkat. A to jsme od nich 
chtěli nakupovat.
Myslím, že bude možné v příštím roce některé firmy převzít. Pokud to bude možné a rozumné, učiním tak. A jak stojí v úvodu, čím větší,  
rozumně řízená skupina, tím větší jistota i pro zaměstnance. A nemusí to být jen firmy ve špatné kondici.
Proto na rok 2023, kromě výstavby haly v Rakovníku, neplánuji žádné stamilionové investice do technologií. Pochopitelně budeme investovat, 
abychom obnovovali stroje a stíhali nárůst, ale budu vyčkávat.

Jiří Charvát
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Shora od leva doprava to jsou: Dr. Charvát, Andrea Jiráková (hlavní ekonom, CHARVÁT CTS). 
Druhá řada shora odleva doprava: Ing. Michal Dolejš (CHARVÁT AXL), Dušan Svoboda (CHARVÁT Group), 
Michaela Mikitová (CHARVÁT Slovakia), Jan Outlý (CHARVÁT CTS), Patrik Macháč (závod Opava), Dario Hanzl (CHARVÁT d.o.o), 
Václav Kubec (CHARVÁT Group), Jiří Patka (CHARVÁT AXL), Josef Gavenda (CHARVÁT Slovakia), 
Ing. Vladislav Kašperek (CHARVÁT Strojárne). 
Dolní řada zleva doprava: Ing. Pavol Klimek (CHARVÁT Strojárne), Štěpán Mejstřík (CHARVÁT Group), 
Vojtěch Řezáč (CHARVÁT Hykom).

■  Společná fotografie manažerů skupiny v Semilech

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce

a přejeme šťaaný a úspěšný nový rok 2023.

PF 2023
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Jak dlouho jsi ve firmě? 
Ve firmě pracuji téměř od začátku. Pod taktovku p. Charváta jsem 
nastoupil v roce 1997. Tenkrát jsem neměl absolutně žádné zkuše-
nosti a vůbec jsem si nepřipouštěl, že se začíná psát historie význam-
né evropské společnosti v oblasti strojírenství v oboru hydrauliky.

Které funkce jsi zastával a zastáváš
Ve firmě jsem vždy pracoval na pozicích spojených s obchodem, ať to 
byl nákup, nebo prodej. Postupně jsem se propracoval na vedoucího 
celého obchodního úseku, včetně tuzemských provozoven. 
V zásadě se jednalo o řízení teamu cca 50 lidí, který jsem si postupně 
vybudoval. V roce 2013 jsme koupili společnost HYKOM Rakovník 
zabývající se montáží hydraulických agregátů. Rok potom měním  
poklidný život ve Zbraslavicích za pozici jednatele společnosti  
CHARVÁT HYKOM a plně se začínám věnovat její stabilizaci, získání 
chybějících zákazníků na agregáty/prvky a začlenění do naší skupiny.
Díky velice schopným lidem se z CHARVÁT HYKOMU letos stává  
skokan roku a mou funkci přebírá trvale p. Řezáč.
Aktuálně vedu prodej hydrauliky (hydraulické válce, hadice, trubky  
a šroubení) pro celou ČR a Slovensko a zároveň zastávám funkci 
prokuristy.

Co pro Tebe osobně znamená stát se prokuristou ve firmě Charvát Group
Samozřejmě to znamená velkou zodpovědnost, správná rozhodnutí. Zároveň je to pro mě výsledek práce, kterou mám rád a jsem přesvědčen 
o jejím smyslu nejen dnes, ale také pro další generace.
V tom je zásadní rozdíl mezi velkými společnostmi a malými firmami jejichž osud je postaven na jednotlivci.

Jaké z toho pro Tebe vyplývají povinnosti, zodpovědnosti. Co ten prokurista vlastně dělá – zkus nám to popsat
Prokurou se rozumí zvláštní plná moc, kterou podnikatel zmocňuje fyzickou osobu (prokuristu) ke všem právním úkonům, k nimž dochází  
při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. 

Co může prokurista?
Prokurista je pověřen jednat jménem firmy právě ode dne, kdy byl zapsán 
do obchodního rejstříku. Podpis prokuristy musí být ověřený, jelikož prá-
vě on je pověřen k podepisování celé řady smluv. Prokurista však nemů-
že společnost např. zadlužit, nebo na její sídlo nabrat věcné břemeno.

Firma má teď dva prokuristy – máte s Pavlem Trnkou něja-
kou dohodu, kdo co bude dělat, nebo to bude ad hoc
V zásadě ano, určitá dohoda existuje a vyplývá z našich pracovních  
pozic. Pavel Trnka je technik, takže řeší spíše technické záležitosti a ně-
které záležitosti ohledně správy budov. Já mám na starost záležitosti  
ve vztahu se zákazníky a s dodavateli.

Čím bys charakterizoval svůj vztah k nepochybně náročným 
pracovním povinnostem, zodpovědnostem, ke každodenní-
mu tlaku a stresu?
„Schopnost nadšení nese tvé naděje ke hvězdám.“ -  Henry Ford

autor: Štěpán Mejstřík, otázky kladl: Jiří Franc
foto: Jiří Franc

ŠTĚPÁN MEJSTŘÍK 
JE NOVÝM PROKURISTOU 
CHARVÁT GROUP
Jediným prokuristou společnosti CHARVÁT Group s.r.o. 
byl doposud Pavel Trnka. Letos 10. října byl zapsán do 
Obchodního rejstříku další prokurista – Štěpán Mejstřík. 
Při této příležitosti jsme ho požádali o rozhovor. 

■  Štěpán Mejstřík - nový prokurista CHARVÁT Group

■  Až do 10. října 2022 byl jediným prokuristou CHARVÁT Group  
 Pavel Trnka
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BUDUJEME NOVÉ PARKOVIŠTĚ VE ZBRASLAVICÍCH

CHARVÁT STROJÁRNE a.s. USPOŘÁDALI DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Na ploše 3 500 m čtverečních, v bezprostředním sousedství firemního areálu, vzniká parkoviště pro 89 osobních aut, 
které využijí naši zaměstnanci. Situace s parkováním uvnitř areálu již byla neúnosná. Aut přibývalo a prostorů  
pro manipulaci s nakládkou a vykládkou ubývalo. O úklidu vnitřních ploch nemluvě.

A tady je jeho komentář a odpovědi na otázky.
Nápad rozšířit parkovací plochy vznikl začátkem léta 
2022. Důvodem bylo to, že přibývá počet dojíždějících  
zaměstnanců a již se do vnitřních prostor areálu nevejdou. 
Největší problémy jsou na dvoře, pokud přijedou dva  
kamiony najednou. Další velké problémy jsou s úklidem 
vnitřních ploch v zimě. 

Pozemek pod budoucím parkovištěm byl náš? 
Ano, pozemek patří JUDr. Charvátovi. Doposud to byla  
zatravněná plocha. Pozemek má výměru 3500 metrů  
čtverečních. Jednoznačnou podmínkou jeho využití  
pro naše účely bylo vyjmutí ze zemědělského půdního  
fondu, což se podařilo. 

Jaká je projektovaná kapacita? 
Vejde se tam 89 osobních automobilů. Vjezd bude z areá-
lu firmy, rovněž tak výjezd bude za stávající kotelnou.  
Parkoviště bude skutečně pouze pro zaměstnance  
a předpokládáme jeho oplocení, což je mimo jiné podmín-
ka provozovatele sousedního letiště. 

Z jakého materiálu bude plocha po konečné 
úpravě?
S ohledem na místo a přírodní podmínky jsme zvolili  
propustnou plochu. Po skrývce začínáme navážet štěrk, 
nejprve hrubý a pak jemnější. Přitom budeme neustále 
rovnat, utužovat, zpevňovat. Včas jsme provedli rozvod 
elektřiny, která bude napájet čtyři šestimetrové stožáry 
osvětlení. 

ptal se: Jiří Franc, foto: Jiří Franc

Na Spojené škole Juraja Henischa v Bardejove se 11. 11. uskutečnil Den otevřených dveří. Charvát Strojárne Bardejov si připravili prezentaci, 
kde žákům představili výrobní program, strojové vybavení a profese o které se budoucí absolventi mohou ucházet. Žáci jak o prezentaci,  
tak o vizi naší společnosti do budoucna projevovali velký zájem. Pevně věříme, že mezi nimi najdeme budoucí zaměstnance.

zdroj textu a foto: FB CHARVÁT STROJÁRNE a.s.

PŘÍPRAVU A POSTUPUJÍCÍ PRÁCE 
SLEDUJE A ORGANIZUJE ZA INVESTORA 
ZDENĚK HADROVSKÝ
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PROVOZOVNA MOST 
V tomto případě mělo rozhodování „proč zrovna Most“ dva důvody. 
1. Prvním je, že kdysi v minulosti právě v Mostě působil Hydro-flex. 
Úplně přesně neznám důvody, proč byla v roce 2012 Hydro-flexem 
tato provozovna zrušena. Mluví se o výpovědi z nájemních prostoru 
a náhradní prostor tehdy nebyla síla najít. 
2. Druhým důvodem je, že naše firma je většinovým majitelem  
Hipodromu v Mostě. Proto rádi přispějeme s podporou kvalitních 
služeb a příznivých cen v tomto městě a jeho okolí.

PROVOZOVNA KLADNO
V tomto případě vše poměrně nečekaně vzešlo z dobrých obchod-
ních vztahů. Náš zákazník tam solidně rozběhl svou firmu se stej-
ným zaměřením, jako naše provozovny. Bohužel, nebylo dosaženo 
naplnění jeho představ o vedení této firmy a zodpovědnost zůstala 
jenom na jednom člověku. Pro majitele to bylo velmi obtížné.  
V jednom člověku se nedá tak široký záběr služeb dlouho zvládat.  
A tak došlo k tomu, že nám zákazník nabídl prodej své firmy.

OTEVŘEME DVĚ NOVÉ PROVOZOVNY – KLADNO A MOST
Aktuální situací nás provede Václav Kubec, který má v CHARVÁT Group vedení a činnost všech provozoven  
v kompetenci
Akvizicí firmy Hydro-flex se „nastartovala další aktivita naší firmy“. Začali jsme provozovny vést a sledovat jako dal-
ší významný pilíř. Hned po komoditách výroba hadic, výroba ohýbaných trubek, výroba hydraulických válců a výroba 
kapalin. Nové provozovny otevíráme systematicky. Rozhodujícím faktorem pro vytipování lokality je buď potřeba 
dosahu k našemu zákazníkovi, nebo významná potřeba hydrauliky v určité lokalitě anebo koupě pro nás zajímavé 
konkurence. Proto se nyní zaměřujeme na dvě lokality. Připravujeme otevření dvou nových provozoven. V Mostě a v 
Kladně.

■  Václav Kubec
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AKTUÁLNÍ SITUACE V MOSTĚ
V Mostě jsme teprve ve stavu zřizování provozovny. Technika pana Dřevojana školí naši technici pánové Škarda a Kočí na provozovně v Plzni. 
Otevření provozovny z úplné nuly je obtížné. Pan Dřevojan musí školení absolvovat jinde než na své provozovně, protože v Mostě zatím  
nemáme zákazníky, a tedy není se na čem učit. Prostory máme, myslím, na dobrém místě. Nedaleko průmyslové zóny a také Hipodromu.  
V těsné blízkosti provozovny je prodejna nářadí a strojů, prodej autodílů a hobby market.

AKTUÁLNÍ SITUACE V KLADNĚ
V Kladně je to oproti Mostu naopak jednodušší. Tady půjde „jen o změnu reklamy firmy“. Provozovna je vybavena a je také v průmyslové 
části města. Její současný technik pan Gruncl posílí naše řady.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Na našich stávajících provozovnách máme od dvou do čtyř zaměstnanců. Bude tomu tak i v Mostě a Kladně. Jak jsem již zmínil výše,  
v Mostě nastoupí jako technik pan František Dřevojan. Pozici referentky bude zastávat paní Lenka Řehůřková. 
V Kladně bude pokračovat jako technik pan Richard Gruncl a druhý technik vzejde z inzerátu a výběrového řízení.
Sortiment a vykonávané činnosti budou stejné, jako na všech ostatních provozovnách.

UVAŽOVANÉ TERMÍNY OTEVŘENÍ PROVOZOVEN
Most bude záviset na schopnostech pana Dřevojana. Musí vstřebat úplně nové informace, technické dovednosti, představivost. Předpoklá-
dám, že nejpozději v únoru už bude provozovna otevřena.
V Kladně to bude dříve - přebereme firmu a od ledna bude provozovna v našich barvách.

SPOLU S TĚMITO PROVOZOVNAMI BUDEME MÍT UŽ CELKEM 17 PROVOZOVEN 
Jsou to Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Kladno, Kolín, Liberec, Most, Nové Město nad Metují, Opava, Ostrava, Plzeň, 
Rakovník, Sokolov, Staré Město, Zbraslavice. 

TÍM SE STÁVÁME NA ČESKÉM TRHU DOMINUJÍCÍM LOKÁLNÍM DODAVATELEM HYDRAULIKY.
autor: Václav Kubec ve spolupráci s Jiří Franc
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OSTRAVA
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SOKOLOV

JIHLAVA
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■  CHARVÁT d.o.o., centrála v chorvatském
 Daruvaru

■  CHARVÁT d.o.o., pobočka Bosna ■  CHARVÁT d.o.o., pobočka Srbsko

■  Nový CNC soustruh

Na úvod trochu historie
Připomeňme si, že v r. 2003 založil Dr. Jiří Charvát v chorvatském  
Daruvaru dceřinou společnost CHARVÁT d.o.o. Několik let působila  
v nájemních prostorách. V r. 2006 započala výstavba budovy s výrobní-
mi a skladovacími prostorami, včetně administrativního zázemí.  
Novostavba byla dokončena o rok později, v r. 2007. V roce 2015 založil 
Dario Hanzl pobočku v Srbsku a po pozitivních výsledcích přibyla  
v r. 2017 pobočka v Bosně. Charvát d.o.o se tak pustil do „obsazování 
Balkánu“.  Kromě prodeje se v chorvatské dceřiné společnosti také  
vyrábí na CNC strojích šroubení pro mateřskou společnost ve Zbrasla-
vicích. Hlavními prodejními artikly jsou pak hadice a koncovky.

Tak tedy Dario, jak se daří v roce 2022? 
Tak, jak je možno v této už všem známé situaci. Vždy byl problém proti konkurence prodávat, 
ale k tomu se letos přidal problém s nedostatkem materiálu. Tak jsme mnoho času strávili 
tím, abychom pro naše zákazníky měli stále plné sklady zboží. Zvýšení obratu nás vedlo i 
 k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců. Dnes nás pracuje v Chorvatsku 10, v Srbsku 4  
a v Bosně 3. Investovali jsme 60 000 € do nového CNC. To nám velmi pomohlo ve zvýšení 
konkurenceschopnosti. 

O našich výsledcích asi nejvíce napoví přiložené grafy. Není to špatné, přes všechny letošní 
problémy s materiálem stále rosteme. 

DARIO HANZL – „ BALKÁN“
O Dariovi Hanzlovi a našich pobočkách na Balkáně (Centrála 
v chorvatském Daruvaru, pobočky v Srbsku a Bosně) jsme  
v našem Magazínu již dlouho nepsali (naposledy vyšel  
obsáhlý rozhovor v roce 2018). Proto jsme si dovolili v závě-
ru roku 2022 položit řediteli dceřiné společnosti Dariovi 
Hanzlovi jednoduchou a všeobjímající otázku: Jak se letos 
dařilo? Dario není žádný spisovatel, takže jsme dostali 
stručnou odpověď. 

text a foto: Dario Hanzl, redakční úpravy: Jiří Franc

■  Dario Hanzl
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SLOŽENÍ TŘÍČLENNÉ POROTY
Porotci projevili zájem potkat se ve stejném složení jako v předchozích letech. Takže jsme sestavu neměnili. Také představení porotců je beze 
změny.  
Jan Šmok: Fotograf, novinář a editor. Více jak třicet let se věnuje dokumentu, reportáži a portrétu. K oblíbeným tématům patří fotografování 
koncertů a festivalů vážné hudby a street fotografie. Jeho snímky najdete v novinách, časopisech, na zpravodajských webech, v knížkách i na 
plakátech. 
Miloš Truhlář: Od osmdesátých let mapoval dění kolem folk-country-world music (20 let jako fotograf časopisu Folk & Country).  Více jak 10 
let se věnoval intenzivně fotografování zvířat ve volné přírodě (wildlifephoto), kdy za svými fotografiemi cestoval pravidelně po střední, a 
především severní Evropě. V poslední době fotí především portréty, modeling a v různé podobě i inscenovanou fotografii. Má za sebou i bo-
hatou výstavní a publikační činnost. Je členem Svazu českých fotografů.
Lucie Römer: Redaktorka týdeníku Respekt. V médiích pracuje 18 let. Je nositelkou novinářské ceny Johnnyho Kleina. Žije v Kutné Hoře. 
Fotografování ji baví, patří k její práci a díky bohaté praxi má na dobrou fotografii „nos“.

ODMĚNY PRO VÍTĚZE, ORGANIZAČNÍ INFORMACE 
Vítěz soutěže obdrží částku 10 000 Kč. Druhé místo 8 000 Kč, třetí až páté místo 5 000 Kč, Nejlepší minisérie 10 000 Kč, druhá nejlepší  
minisérie 5 000 Kč. Cena poroty 5 000 Kč. Prostředky vložil do soutěže JUDr. Ing. Jiří Charvát. Po zkušenostech z let minulých nejsou  
výherci nijak omezeni tím, co si za výhru mohou zakoupit. Výhru obdrží vítězové bezhotovostní formou do konce roku 2022 připsáním  
na osobní účet.

autor: Jiří Franc

VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE PRO ZAMĚSTNANCE – ROK 2022 
V roce 2022 jsme absolvovali již pátý ročník soutěže. V tomto roce bylo znát, že již pominula 
opatření proti COVIDU. Zaměstnanci se proto pustili do fotografování s větší vervou a větším 
klidem a zájmem. A tak jsme zaznamenali první úspěch – svoje fotky poslalo 29 zaměstnanců. 
Soutěž můžeme považovat opět za mezinárodní. Přátelé ze Slovenska nezůstali za českými 
účastníky pozadu. A tak se před porotou objevilo cca 120 fotografií. To ještě nezažili. Vždyť  
v roce 2021 jsme měli jenom 14 soutěžících, letos více jak dvakrát tolik! Po dvou letech  
se mohla konečně porota sejít u jednoho stolu. Opět díky tomu, že opatření proti COVIDU  
v podstatě skončila. V roce 2020 a 2021 jsme hodnocení poroty museli řešit korespondenčně, 
a to rozhodne nebylo to pravé, ořechové.

VÝSLEDKY
V úvodu k přehledu výsledků je třeba zdůraznit, že jsme společně s porotci mohli konstatovat, že vzrostl nejenom počet fotografií, ale také 
jejich kvalita. Výběr byl pro porotce velmi náročný a možnost dostat všechny dobré fotky mezi oceněné bylo prakticky nemožné. Před branou 
ocenění zůstala řada soutěžících a to přesto, že jsme již loni rozšířili počet možných výherců na pět a přidali ocenění za nejlepší minisérii.

CENA ZA NEJLEPŠÍ FOTOGRAFII
1. Petr Urban, CHARVÁT AXL, za snímek „Poslední kovboj“
2. Petr Fiedler, CHARVÁT CTS Okřínek, za snímek „Rodinka“
3. Pavol Klimek, CHARVÁT Strojárne za snímek „Hlboký nádych a šmyk do vody“
4. Jan Duhajský, CHARVÁT AXL Semily, za snímek „Sara Mihalová, naše sluníčko“
5. Ivan Weiss, CHARVÁT Group Kolín, za snímek „Ferda“

CENA ZA NEJLEPŠÍ TEMATICKOU MINISÉRII
1. Jan Špidlen, CHARVÁT AXL za minisérii, kterou sám autor popsal takto:  
 „Fotografie vznikly při věnování dárku naší dceři k 1. narozeninám. Zachycují  
 emoce a radost dětí během prvních několika minut – dárek, 1. narozeniny,  
 radost, sourozenci, láska, montessori.“
2. Jozef Mačejovský, CHARVÁT Strojárne, za minisérii, kterou sám autor popsal  
 takto: „Určite najzávažnejšou a najdiskutovanejšou udalosťou posledných  
 rokov ak nie desaťročí je vojnový konflikt na Ukrajine. Veľa sa o tom píše, veľa  
 fotí. Preto som aj ja využil večer 25. 2. 2022, keď sa Bardejov rozhodol aspoň  
 takto vyjadriť spolupatričnosť ukrajinskému národu a rozsvietil dominanty  
 mesta v modro-žltej farbe... Pevne dúfam, že čoskoro sa znova rozsvietia  
 v týchto farbách, ale už na znak ukončenia konfliktu...

CENA POROTY
Alexandra Buldrová, CHARVÁT CTS, za snímek „Zloba, královna černé magie“

■  Alexandra Buldrová - Cena poroty
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VÍTĚZNÉ FOTOGRAFIE V INDIVIDUÁLNÍ SOUTĚŽI
Za povšimnutí stojí, že letos přibylo fotografií, kde hlavní roli hrají lidé. A to se porotě muselo líbit.

■  1. místo - Petr Urban, foto: Poslední kovboj

■  2. místo - Petr Fiedler, foto: Rodinka

■  3. místo - Pavol Klimek, foto: Hlboký nádych a šmyk do vody

■  4. místo - Jan Duhajský, foto: Naše sluníčko ■  5. místo - Ivan Weiss, foto: Ferda
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Jan Špidlen - „Fotografie vznikly při věnování dárku naší dceři k 1. narozeninám. Zachycují emoce a radost dětí během prvních několika minut 
– dárek, 1. narozeniny, radost, sourozenci, láska, montessori.“

Jozef Mačejovský - „Určite najzávažnejšou a najdiskutovanejšou udalosťou posledných rokov ak nie desaťročí je vojnový konflikt na Ukrajine. 
Veľa sa o tom píše, veľa fotí. Preto som aj ja využil večer 25.2.2022, keď sa Bardejov rozhodol aspoň takto vyjadriť spolupatričnosť  
ukrajinskému národu a rozsvietil dominanty mesta v modro-žltej farbe... Pevne dúfam, že čoskoro sa znova rozsvietia v týchto farbách,  
ale už na znak ukončenia konfliktu...

Alexandra Buldrová - Focení mne baví, šití mne baví. Kostým včetně křídel z pravého peří jsem vytvořila sama, kromě rohů – ty jsou koupeny. 
Zjistila jsem, že zatím co dřív jsem měla v plánu fotit svatby a rodiny, tak poslední roky je mým hlavním objektem jen má rodina. A tak mne 
napadlo si nafotit něco tematického. Ač jsem modelku měla jasně vybranou předem, nebyl čas na „kostýmové zkoušky“. Takže šaty vznikly 
stylem – když to bude mně, tak to musí být i jí. S líčením mi pomohla kamarádka, protože na focení je potřeba líčení opravdu výrazné.  
V tomto případě bylo ještě potřeba výraznější stínování a kontury. Křídla jsou polepena cca 1500 ks pravého peří. Chvilkama jsem i litovala, 
že jsou zbytečně veliká, ale nakonec na těch fotkách jsou akorát.

VÍTĚZNÉ FOTOGRAFICKÉ MINISÉRIE
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE DVOULETKŮ 2022 

■  FESCHANDA ■  FLEMARON

Letošní rok byl, co se týče průběhu dostihové sezóny, konečně standardní. Bez COVIDU a s diváky. Mladí angličtí  
plnokrevníci z celé republiky si tak užili své. Máme tu závěr dostihové sezony a dvouletci, kteří odběhli alespoň dva 
dostihy, nebo alespoň jedenkrát zvítězili, mají na stránkách Jockey Clubu přiděleny výsledné handicapy. Co se týče 
naší stáje, účast našich dvouletků nebyla nijak početná. Projevilo se to i v závěrečném hodnocení Jockey Clubu,  
do něhož se dostali poprvé co naše soutěž existuje pouze dva dvouletci stáje Dr. Charvát. Jsou to FESCHANDA  
a FLEMARON. Přidělené handicapy určily jejich pořadí. A my můžeme vyhlásit vítěze. 

NAŠI ZAMĚSTNANCI ZASLALI DO 30. ČERVNA 33 TIPŮ
Díky vysokému počtu tipařů se po dlouhé době stalo, že nejlepšího dvouletka správně zvolilo hned pět 
zaměstnanců. Podle na jaře stanovených pravidel bychom z těchto pěti měli vylosovat pouze tři. 

Zopakujme si pravidla pro přidělení cen
Cenu 10 000 Kč získají až tři zaměstnanci, kteří zašlou správný tip. Celkem může být 
tedy rozděleno Dr. Charvátem až 30 000 Kč. V případě souběhu více úspěšných tipů 
rozhodne o vítězi los. 

ZNÁME DVOULETÉHO VÍTĚZE
Hodnocení dvouletků dle handicapu se letos účastnilo 75 koní, což je o čtyři méně než v minulém roce. Mezi nimi, jak již bylo popsáno výše, 
se objevili i dva dvouletci z naší stáje. Vítězná FESCHANDA je v celkovém pořadí osmá s handicapem 68. Na celkově 18. místě v ČR je  
FLEMARON s handicapem 61,5. To znamená, že z naší stáje je druhý v pořadí. Více dvouletků z naší stáje se do hodnocení nedostalo. 

autor: Jiří Franc
foto: Mgr. Hana Vytopilová, HV foto.cz 

ZNÁME VÍTĚZE Z ŘAD NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ / Jména uvádíme v abecedním pořadí 

BULDROVÁ Alexandra CHARVÁT CTS a.s. Okřínek
HADROVSKÝ Zdeněk CHARVÁT Group s.r.o. Zbraslavice
MAČEJOVSKÝ Jozef CHARVÁT STROJÁRNE a.s. Bardejov
MIKALOVÁ Věra CHARVÁT Hykom s.r.o.
SOKOLOVÁ Růžena CHARVÁT Hykom s.r.o.

Odměna 6000 Kč bude vítězům vyplacena bezhotovostně do konce roku 2022

Změna pravidel
Vedení společnosti však na základě pěti úspěšných tipařů rozhodlo jinak. Varianta, že dva z pěti nedostanou nic 
pouze na základě losování se nám zdála příliš krutá. Proto jsme přijali rozhodnutí, že předem stanovenou celkovou 
částku odměn ve výši 30 000 Kč rozdělíme stejným dílem mezi všechny úspěšné tipaře – tedy 6 000 Kč pro kaž-
dého. Tak se dostane na všechny. 



■  RED CORAL získal v r. 2021 Cenu zimního favorita
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FESCHANDA A JEJÍ VÝSLEDKY V DOSTIHOVÉ SEZONĚ 2022

VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH NAŠÍ STÁJE 
POSLEDNÍ ZÁŘIJOVÝ VÍKEND V MERANU

Na předchozí straně jsme se věnovali výsledkům soutěže dvouletků. Jejich pořadí v České republice bylo stanoveno 
na základě dosaženého handicapu. Jak víme, ze 75 hodnocených koní obsadila FESCHANDA osmé místo. K tomu 
ovšem vedla cesta přes dostihová kolbiště. Tož se podívejme, jak si dvouletá kobylka vedla, aby takového umístění 
dosáhla.

SOBOTNÍ MERANO 24. září
Tříletý RED CORAL vítězí v dostihu debutantů na 3 000 m - proutky. Po sedmi dostizích na rovině se čtyřmi vítězstvími nám roste nový  
překážkář z vlastního chovu. Zatáčky vybíral smykem a závěr byl fantastický. V sedle Lukáš Matusky, trenér Pavel Tůma.

NABITÁ DOSTIHOVÁ NEDĚLE V MERANU 25. ZÁŘÍ  
Za naši stáj bodovali v Itálii FIRST OF ALL, SAINT JOSEPH, NEW FRIEND A DIONIS.

Dvouletá ryzka z vlastního chovu je v tréninku u Pavla Tůmy. V prvním roce své dostihové kariéry absolvovala tři dostihy, ve kterých byla jed-
nou druhá a dvakrát zvítězila. Díky tomu se jí již v prvním roce podařilo vyběhat 153 300 Kč. 
Poprvé se objevila na jaře v Mostě. V Ceně partnerů Dostihového klubu, Rovina III. kat. - 1200 m se 28. května v sedle s Janem Vernerem 
dotáhla s odstupem jedné délky na druhé místo. To byl začátek.
Podruhé již běžela pro vítězství. V Bratislavě 2. července, Cena Vaduala, Rovina IV. Kat. - 1200 m. S Vernerem v sedle zvítězila s výrokem 
lehce, o tři délky před druhým pořadí. To bylo nadějné. 
A potřetí to přišlo. 11. září. Opět Bratislava, tentokrát však dostih první kategorie a delší trať. 30. Cena zimnej kráľovnej, Rovina I. kat. - 1600 m. 
Tentokrát musela FESCHANDA o vítězství tvrdě bojovat. Ale zadařilo se. S Janem Vernerem v sedle se stala Slovenskou Zimní královnou. 
Velký úspěch, který ji právě v pořadí dvouletků dostal tam kde je. V první desítce v ČR.

1. Merano: FIRST OF ALL druhý v GRAN PREMIO. V sedle Felix de Giles.  Skvělý výkon na 5000 m dlouhé trati Gd1

2. Merano: Další druhé místo pro Jiřího Charváta a trenéra Pavla Tůmu získal v úvodním krosu Premio Trachtenmode Runggaldier  
 (3500 m, 8.000 €,) Saint Joseph  s Terezou Polesnou. 

3. Merano: Další skvělý tříletek z Charvátova vlastního chovu NEW FRIEND. Syn bývalým prezidentem Jockey Clubu taktéž odchované  
 Natalie (Tribal Instinct) letos velmi lehce vyhrál dva pardubické bumpery a poté lehce ovládl i červencové proutěnky v Meranu. Dnes udělal  
 další velký krok suverénním čtrnáctidélkovým vítězstvím v Gran Criterium d‘Autunno (pp Gd1, 3300m, 66.000 €), a s čistým štítem je  
 velkou nadějí do budoucna.

4. Merano: Velmi slibným koněm se ukazuje čtyřletý německý rodák Dionis (Harzand), nedávná Charvátova koupě. Při své premiéře  
 v modrožlutých barvách dokázal s Felixem de Giles obsadit druhé místo v prestižních proutěnkách pro čtyřleté Premio Corsa Siepi  
 dei 4 anni (Gd1, 3500 m, 66.000 €

Během tohoto dvoudenního meetingu v Meranu jsme vyběhali 2,5 mio Kč.

Připravil: Jiří Franc
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AKTUALITY Z DOSTIHOVÉ STÁJE
Dostihová sezona 2022 v České republice je minulostí. Její závěr byl ve znamení úspěchů naší stáje, ať už u nás doma 
nebo v Bratislavě. 

BRATISLAVA 25. ZÁŘÍ. PETARDA A SWINGING THOMAS
DVA KONĚ, DVĚ VÍTĚZSTVÍ
1. PETARDA – JAN ODLOŽIL – PAVEL TŮMA
Čtyřletý hnědák při svém druhém startu a druhém vítězství na překážkách. Prútenky  
šampiónov Proutky - 3800 m, cena, 4letí a starší. Výrok zadrženě, devět délek. 

2. SWINGING THOMAS – JAN ODLOŽIL – PAVEL TŮMA
Cena Hlavného mesta SR Bratislava - 47. Veľká starohájska steeplechase, 4500 m,  
cena, 5letí a starší. SWINGING THOMAS prokázal svou třídu, potvrdil roli favorita a zvítězil 
s výrokem jistě... Letos zvítězil v Bratislavě již potřetí a v průběhu roku ze šesti dostihů pět 
vyhrál. Skvělá bilance. 

PARDUBICKÝ VÍKEND STÁJE Dr. CHARVÁT
Tak nejprve sobota 8. října. FORT MEDOC vítězí v 5. dostihu Zlatá spona tříletých BICZ 
holding 2022 Proutky, kategorie: I, 3200 m, 200 000 Kč. V sedle Jan Odložil, trenér Pavel 
Tůma. Výrok lehce. Tříletý ryzák FORT MEDOC zaznamenal třetí vítězství v kariéře. Všechna 
v Pardubicích. 
V den Velké Pardubické, v neděli 9. října, se nám rovněž dařilo. GREEK DESSERT (stáj Jiřího 
Charváta mladšího, YAS Racing, vlastní odchovanec) vítězí v Ceně společnosti Chládek  
a Tintěra, Pardubice a.s. – Cena CASCH Steeplechase crosscountry, kategorie: I, 44200 m 
200 000 Kč s výrokem jistě. V sedle Jan Odložil, trenér Pavel Tůma.
1 a čtvrt délky za ním dobíhá COUPSTAR, v sedle Pavel Složil ml., trenér Pavel Tůma. 
GATSBY vítězí v Ceně hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy
Steeplechase crosscountry, kategorie: NL, 4500 m, 400 000 Kč. S výrokem JISTĚ. V sedle 
Jan Odložil, trenér Pavel Tůma. Pětiletý ryzák zaznamenal sedmé vítězství v kariéře, vždy 
na překážkách.

WHIRL WIND GIRL VÍTĚZÍ NA „DOMÁCÍ PŮDĚ“
Tříletá hnědka z vlastního chovu zvládla 15. října v Mostě s přehledem jedničkový dostih.  
Velká podzimní cena PLATINUM Rovina, kategorie: I, 2000 m, 150 000 Kč, handicap.  
Byl to její sedmý dostih v kariéře a druhé vítězství. V sedle Jan Verner, výrok JISTĚ. Trenér 
Pavel Tůma. 

SLUŠOVICE 28. ŘÍJNA – PETARDOVO ČISTÉ KONTO
A TŮMŮV DOUBLE
Naši tři svěřenci Pavla Tůmy šli do všech tří dostihů v roli favoritů. PETARDA a SWINGING 
THOMAS splnili své předpoklady k vítězství do puntíku. V úvodních proutěnkách Cena 
Flower of Love (I. K., 3200 m) nenašel ani při svém třetím překážkovém startu soupeře 
čtyřletý PETARDA (Free Eagle), který s Janem Odložilem v sedle lehce o 5 délek zdolal  
Zoheyra (Born to Sea). 
SWINGING THOMAS (Dylan Thomas) v Ceně senátora Goláně (stch cc II.k., 4200 m).  
zvítězil s jasným přehledem s výrokem JISTĚ o 4,5 délky. Z posledních 7 startů získal  
6 vítězství! Obdivuhodná bilance.
O vítězství bojoval ve Slušovicích do poslední chvíle i DOMINIQUE. V jedničkové Ceně  
Sergeanta Thundera (stch I.k., 3200 m), ale nestačil na Josefem Bartošem vedeného LORD 
DRAGON, který se odvážně protáhl kolem bariéry a v cílové rovince za sebou nechal po boji 
DOMINIQUA o 1 a čtvrt délky. Byl to hezký sváteční pátek.

ŠAMPIONY PARDUBICKÉHO ZÁVODIŠTĚ 
JSOU JAN FALTEJSEK A PAVEL TŮMA
V sezóně 2022 se na pardubickém dostihovém závodišti nejvíce dařilo žokeji Janu  
Faltejskovi a trenéru Pavlu Tůmovi. Zatímco první mezi jezdci v celkovém pořadí nasbíral 
deset vítězství, Tůma jich má ještě o pět víc. Ze čtyřiadvaceti startů jich jeho svěřenci  
vybojovali patnáct.
Jan Faltejsek v letošní sezónně zvítězil v překážkových dostizích desetkrát, a to mu  
zajistilo také vítězství v celkovém pořadí. 

autor: Jiří Franc

■  PETARDA, JAN ODLOŽIL, 
 Bratislava 25. září 2023

■  SWINGING THOMAS, JAN ODLOŽIL,       
 Bratislava 25. září 2023

■  GATSBY, Cena Vltavy
 Pardubice 8. října 2023

■  WHIRL WIND GIRL, JAN VERNER
 Hipodrom Most 15. října 2023

■  WHIRL WIND GIRL, vyhlašování výsledků
 Hipodrom Most 15. října 2023
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PRAHA VELKÁ CHUCHLE
02. 04. 2023 neděle Gomba handicap
07. 04. 2023 neděle Velká dubnová cena
23. 04. 2023 neděle Memoriál J. Maška, Memoriál Profesora V. Michala
14. 05. 2023 neděle Velká jarní cena, Memoriál Dr. O. Frankenbergera (R, L)
21. 05. 2023 neděle Velká květnová cena 
03. 06. 2023 sobota Velká červnová cena, Cena Nory Jeane
25. 06. 2023 neděle České derby (R, Gd-3), Zlatý pohár, Tattersalls Mile, Sprinterská cena
22. 07. 2023 sobota Dostihový den, složení DD bude upřesněno
03. 09. 2023 neděle St. Leger
10. 09. 2023 neděle Zlatý pohár EŽ Praha
23. 09. 2023 sobota EJC – nebo Velká cena českého turfu, Velká cena Prahy, Gerschův memoriál
01. 10. 2023 neděle Memoriál Harryho Petrlíka
22. 10. 2023 neděle Cena prezidenta republiky
04. 11. 2023 sobota Pražský zimní favorit

PARDUBICE
16. 04. 2023 neděle Zahajovací Pardubické dostihy
08. 05. 2023 pondělí Úvodní cross country Koroka
20. 05. 2023 sobota I. Kvalifikace na Velkou Pardubickou, Zlatý pohár
24. 06. 2023 sobota I. Kvalifikace na Velkou Pardubickou
05. 08. 2023 sobota I. Kvalifikace na Velkou Pardubickou
06. 08. 2023 sobota III. kvalifikace na Velkou Pardubickou
19. 08. 2023 sobota Letní dostihy
02. 09. 2023 sobota IV. kvalifikace na Velkou Pardubickou
07. 10. 2023 sobota Křišťálový pohár
08. 10. 2023 neděle Velká pardubická
11. 11. 2023 sobota Závěrečný dostihový den

KARLOVY VARY
29. 04. 2023 sobota Dostihový den evropské šlechty
18. 06. 2023 neděle Karlovarská dvojnásobná míle
02. 07. 2023 neděle Letní cena klisen
15. 07. 2023 sobota Cena města Karlovy Vary
06. 08. 2023 neděle OAKS
20. 08. 2023 neděle Cena Masise
17. 09. 2022 neděle Cena zimní královny

HIPODROM MOST 
15. 04. 2023 sobota Memoriál Rudolfa Deyla
06. 05. 2023 sobota Jarní cena klisen
27. 05. 2023 neděle Dostihový den, rovinové dostihy
11. 06. 2023 neděle Cena Jezdectví
26. 08. 2023 sobota Svatováclavská cena, Velká letní cena
14. 10. 2023 sobota Cena zimního favorita
30. 10. 2022 neděle Českomoravská cena

TERMÍNOVÉ LISTINY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZÁVODIŠŤ KATEGORIE “A” V ČESKÉ REPUBLICE

Zářijovým jednáním Rady JC ČR byla schválena TERMÍNOVÁ LISTINA NA ROK 2023. Termínová listina 2023 počítá  
s 50 mítinky. Sezóna začne v neděli 2. dubna ve Velké Chuchli tradičním Gomba handicapem a skončí v sobotu  
11. listopadu závěrečným dostihovým dnem v Pardubicích. České derby se poběží poslední červnovou neděli 25. června, 
Velká pardubická v neděli 8. října. 

DOSTIHY V ROCE 2023


