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CHARVÁT GROUP

SLOVO REDAKTORA
Vážení čtenáři, 
Nedá mi to, abych se nezmínil o počasí.  
Už si ani nepamatuji, kdy naposledy pršelo. 
Měli by zavést pohyblivé prázdniny, aby 
mohla děcka (i kantoři) řádit, když je hezky. 
Ovšem vedro a sucho průmyslovou hydrau-
liku nezastaví. Zakázek je mnoho a všude 
se vyrábí nadoraz. Kéž by nám to vydrželo. 
Vždy je lepší řešit přetlak poptávky, než její 
nedostatek. V tomto vydání naleznete  
několik hlavních témat: CHARVÁT CTS  
a jeho úspěšné účasti na veletrzích. Slovo 
jednatele k aktuálním tématům. Pokračová-
ní seriálu o provozovnách – navštívili jsem  
Plzeň a České Budějovice.  Návrat rubriky 
„Žijí mezi námi“ – tentokrát se rozpovídal 
Jiří Krcho, skladník ze Zbraslavic, o své váš-
ni pro historii, archeologii a historický šerm. 
Nadační fond rozšířil svou činnost a inzeru-
je letošní poptávku po možnosti pomoci 
potřebným. Nu a nemůže chybět dostihový 
sport, vždyť sezóna již běží naplno a do-
stihová stáj Dr. Charvát zaznamenala  
významné úspěchy jak doma, tak i v zahra-
ničí. Navíc se blíží České Derby, které loni 
poprvé vyhrál odchovanec naší stáje.  
To zas budou nervy! Na poslední stránku, 
jinak řečeno zadní obálku, jsme umístili pře-
hled všech účastníků a tipů v tipovací sou-
těži o nejlepšího dvouletka. K 31. květnu, 
datu uzávěrky, zaslalo svůj tip třicet pět 
zaměstnanců skupiny CHARVÁT. Mimocho-
dem, skupina se zatím dále nerozšířila,  
ale SBAJ INMART Bardějov dostane od čer-
vence nový název: CHARVÁT STROJÁRNE 
A.S. Bardejov. Musím konstatovat,  že to zní 
přirozeně a zapadne to mezi ostatní. 

Příjemné jarní čtení přeje
Jiří Franc
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NADAČNÍ FOND V ROCE 2018
Nadační fond rozšiřuje v r. 2018 svou činnost. Do aktivit fondu se zapojí 
nová dceřinná společnost SBAJ INMART, a.s. Bardějov. S nadačním fondem 
kromě Zbraslavické CHARVÁT Group s.r.o. nadále spolupracují a přispívají 
do něj CHARVÁT AXL Semily a CHARVÁT CTS Okřínek. Diana Charvátová, 
členka správní rady fondu a hlavní organizátorka jeho činnosti, spolupracu-
je v Semilech s paní Janovskou, v Okřínku s paní Jirákovou a v Bardějově  
s paní Mihokovou.  

POKOŘILI JSME PRVNÍ PĚTISTOVKU
Ne, nejedná se o žádný kopec. To by většina z nás vyšlápla snadno a do novin 
to nepatří. Ovšem nám se společně podařilo po roce od založení facebooko-
vých stránek dosáhnout počtu 511 příznivců. V poslední době to začíná být 
zajímavé – například v průběhu května přibyl fanoušek z Francie, který se  
věnuje chovu koní. Téměř ve stejný den se objevil fanda CHARVÁT Group  
z Mexika, který se věnuje průmyslové hydraulice. A to je pro naše stránky  
typické – kromě zaměstnanců, mých přátel a příznivců strojírenství (průmyslo-
vé výroby) jsou to zejména fandové dostihového sportu. Proč ne. O tom se 
píše na mediálních sítích každý den, dostihový sport má neuvěřitelné množství 
příznivců, skalních fanoušků. Vedeme o tom s panem Dr. Charvátem občas 
debatu, jestli na našem facebooku není těch koní moc. Má pravdu, asi je.  
Ovšem kolem koní se něco zajímavého odehraje pomalu každý den, rozhodně 
každý týden, a to mluvíme jenom o koních z naší dostihové stáje. O průmyslo-
vé hydraulice se tolik v médiích nepíše...Ovšem blýská se na lepší časy – na-
příklad CHARVÁT CTS má skvělé webové stránky, které pravidelně krmí infor-
macemi ze života firmy. A to je voda na mlýn pro náš facebook. Přidejte se  
Vy, kdož ještě váháte!

Jiří Franc

NADAČNÍ FOND JUDr. Jiřího Charváta
Jako každý rok se i letos obracíme na veřejnost, 

aby nám předložila doporučení a návrhy 
ze svého okolí, které si zaslouží finanční podporu.

V souladu se svým účelem Nadační fond podporuje:
• 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

Svá doporučení posílejte do 30. 7. 2018 
a to buď e-mailem na charvat@charvat-ch.cz, nebo poštou na adresu 

Nadační fond JUDr. Jiřího Charváta, Zbraslavice 394, 285 01 Zbraslavice.

Projekty, které se rozhodneme podpořit,
zveřejníme do 30. 11. 2018 na našich web stránkách.

www.charvat-group.cz/nadacni-fond
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PROČ PÍŠU TENTO TEXT NA KONCI KVĚTNA?
Myslím si, že hlavním důvodem je narození syna 
našemu redaktorovi Jiřímu Francovi. Dítě a mladá 
manželka ho zřejmě vyčerpávají víc, než si myslel, 
a proto mu chyběly v aktuálním vydání 2 stránky. 
Z druhé strany dnešní zakázková náplň nám 
umožňuje předpokládat více méně přesné výsled-
ky minimálně ke konci pololetí, takže zveřejnění 
této úvahy dnes má možná větší význam než  
v příštím, prázdninovém čísle

CELKOVÁ SITUACE SKUPINY
Asi jako každý strojírenský výrobce se potýkáme až s ab-
surdním převisem zakázek nad výrobními kapacitami, lépe 
řečeno nad pracovní sílu.
Zde sklízíme ovoce velmi diletantské, vždy krátkodobě  
orientované vládní politiky – odstranit vždy aktuální  
nezaměstnanost za „každou cenu.“ A dnes tvrdě splácíme 
úroky této jakékoliv ceny – nemáme pracovníky do našich 
českých podniků, zahraniční investice na našem území 
podporujeme z našich daní. Poněkud masochistické.  
V žádném prostředí nelze totiž úspěšně budovat dvě 
struktury, na sobě nezávislé.
Tím mám na mysli jednak existující, zděděnou strukturu hospodářství, které vždy odpovídá struktura zaměstnanosti. A tyto dvě roviny jsou  
dlouhodobě, s jistými korekcemi, schopny fungovat.
Vstoupíme-li necitlivě do toho systému a začneme vytvářet novou, umělou hospodářskou strukturu, pro tu první odčerpáme pracovní sílu.  
A protože tato nová (cizí) hospodářská struktura zde nemá žádné kořeny, po odeznění umělých výhod odejde. A nově objevenou pracovní sílu 
nemůže potom přijmout domácí hospodářská struktura, neboť v době poskytování výhod té zahraniční se nemohla dostatečně rozvinout.

TEĎ ODHLÉDNU OD DLOUHODOBÉ MAKROPERSPEKTIVY.
Aktuálně se nám vede velmi dobře. První pololetí 2018 je nejlepší za posledních 10 let, jak v obratu, tak v zisku. V roce 2018 dosáhneme ob-
ratu přes 1.7 Mld Kč a EBITDA bude kolem 10 %. Snad nic nezakřiknu.
Skupina dnes čítá přes 800 zaměstnanců. V oblasti hydrauliky je produktově kompletní. Do budoucna jde proto jen o zvětšení. K tomu bude 
docházet nejvíc v Bardejově.
Jasně je definován náš výrobek v oblasti leteckého průmyslu podvozek pro menší letadla. 
Zde se zaměřujeme na finální výrobce letadel.
Náš podnik CHARVÁT CTS a.s. vykazuje od data koupě v roce 2013 konstantně výborných výsledků – obrat na úrovni 250 Mio Kč a ziskovost 
přes 10 %.
Z hlediska širšího se prosazení na evropském, potažmo světovém trhu, bude však třeba dále skokově zvýšit produkci a sortiment zřejmě 
další akvizicí doplnit.

JAK SI VEDE FIRMA V BARDEJOVE
Největší rozvoj je právě v Bardejově. Uvedu jen pár čísel. Loňský průměrný měsíční obrat byl 0,8 Mio EUR měsíčně. V dubnu a květnu 2018 
jsme vyrobili a vyúčtovali zákazníkům již  po 1,35 Mio EUR měsíčně. To je, pěkně prosím, nárůst 68 %. Pochopitelně, že v prázdninových mě-
sících a v prosinci, kdy je méně pracovních dnů, bude nárůst menší. Ale i tak celoročně půjde o 50% navýšení výroby a tržeb. V číslech možná 
až 14 Mio EUR oproti 9,6 Mio v roce 2017.
A teď si něco podobného představme v českých firmách, kde se potýkáme s tragickým nedostatkem pracovníků.
Jak jsme tohoto nárůstu v Bardejově dosáhli ?
Pořídili jsme a instalovali zatím 9 strojů, za které jsme zaplatili 1,2 Mio EUR a přijali 30 nových pracovníků. Ve 2. červnovém týdnu přijde zatím 
největší soustruh Doosan a další 2 potom  na konci června a v srpnu. 
Zdrojem nových pracovníků jsou zejména lidé z Bardejova a okolí, kteří pracují ve strojírenských podnicích v zahraničí a pokud mají doma 
přiměřenou mzdu, tak doma zůstanou. Čistě statisticky: průměrný plat za leden-duben 2017 činil 740 EUR, zatímco za stejné období 2018  
to bylo již 935 EUR.
Přeju všem čtenářům pěknou dovolenou.

JUDr. Ing. Jiří Charvát, jednatel společnosti

ZAMYŠLENÍ V TÉMĚŘ POLOVINĚ ROKU

Foto: Josef Křižan



CHARVÁT magazín  •  3  |  2018

4  |  CHARVÁT CTS

Máme koně do každého dostihu

Na podzimním veletrhu SOLUTRANS 2017  
v Lyonu získala společnost CHARVÁT CTS 
nového francouzského distributora a první  

kontrakt na 8 ks lehkých kloubových mecha-
nismů CTS 03-28-K-DIN včetně dodávky 8 ks 
kontejnerů. Mechanismy jsou již z výroby 

nalakovány a tím připraveny k finál-
ní montáži na určené podvozky. 
Montáž mechanismu na podvozek 
usnadňuje univerzální pomocný 
rám, který je po celé délce opatřen 
řadou montážních děr. Přiložená 
fotografie dokumentuje finalizaci 
zakázky. 

Generální ředitel Jan Outlý hod-
notí aktuální situaci v oblasti za-
hraničního obchodu: 
„Na tuzemském trhu, kde je spo-
lečnost CHARVÁT CTS a.s. lídrem, 

je situace potřeby nových nosičů do určité 
míry stabilizovaná a výrazněji ji tak ovlivňují 
především dotační tituly. I z tohoto důvodu 
se stále více zaměřujeme na zahraniční akti-
vity. V exportu, který nyní činí 38 % podílu 
obratu, vidíme další možnosti růstu.  
Za zmínku zde stojí i to, že naše výrobky kro-
mě tradičních evropských zemí byly dodány 
do tak vzdálených destinací jako je Chile, 
Singapur, Nový Zéland, Nová Kaledonie  
a Faerské ostrovy. Naprostou raritou je nosič 
na pásovém podvozku, který je používán  
v tradičně těžkých podmínkách ruské Sibiře.“

Zdroj, fotografie: www.charvat-cts.cz
Redakčně upravil: Jiří Franc

Firma CHARVÁT CTS a.s. se veletrhu zúčast-
nila již po čtvrté za sebou. Stánek o výměře 
ca. 200m2 na venkovní ploše byl obklopen 
konkurenčními prezentacemi od význam-
ných firem Palfinger, F.X. Meiller, Gergen, 
HYVA ad. U nás bylo představeno 6 mecha-
nismů, z toho čtyři na podstavcích, jeden 
namontován na nákladním autě a poslední 
byl vlastní automobilový přívěs s nosičem 

kontejnerů a kontejnerem na sobě. Až na vý-
jimky počasí přálo a na stánek zavítalo skoro 
100 zákazníků z celého světa včetně Japon-
ska, Indie, Austrálie, Argentiny, Chile, Keni  
a Ománu. Největší ohlas sklidil automobilový 
přívěs s nosičem kontejnerů AP 35. Ukázku 
jeho manipulace s kontejnerem si s úžasem 
prohlíželo nejvíce zájemců z řad zákazníků 
ale i konkurence, která doposud podobným 

výrobkem nedisponuje. Na závěr bych chtěl 
tímto poděkovat kolegům, kteří pomáhali  
ať už se zajištěním akce, nebo vlastním  
průběhem prezentace naší firmy na výstavě 
jmenovitě: JUDr. Jiří Charvát, Jan Outlý,  
Ing. Luděk Týče, Jana Tomanová, Ing. San-
dra Sýkorová a Aleš Jeřábek.

Marek Košnář, CHARVÁT CTS

Foto: Luděk Týče

VELETRHY JSOU ZDROJEM OBCHODNÍCH  PŘÍLEŽITOSTÍ

CHARVÁT CTS ZÍSKAL V LYONU NOVÉHO DISTRIBUTORA 

Dobře připravená účast na veletrhu je základem úspěchu. Nejde jenom o to, dát o sobě vědět. Důstojná účast  
na veletrhu s jazykově vybaveným týmem je jedním ze základních předpokladů pro nárůst objemu zahraničních  
kontraktů, nárůst zakázek. Německý Mnichov přilákal v květnu stovky vystavovatelů z celého světa. Ve dnech  
14. až 18. května se konal veletrh IFAT 2018. Jedná se o významný světový veletrh pro vodu, kanalizace, odpady  
a zpracování surovin. 



V našem seriálu o provozovnách CHARVÁT Group s.r.o. přinášíme v tomto vydání informace o provozovně Plzeň  
a provozovně České Budějovice. Postupně jsme již navštívili Rakovník, Ostravu, Staré Město a Brno. Tentokrát 
začínáme v Plzni, protože tam jsme byli na návštěvě o tři dny dříve, než v Českých Budějovicích. Plzeňská provozovna, 
podobně jako většina ostatních, sídlí v areálu společně s mnoha dalšími firmami. Malé parkoviště, snížené přízemí, 
téměř to připomíná suterén. To však nic nemění na dlouhodobě velmi dobrých výsledcích, na kterých se podílejí  
zejména dlouholetý vedoucí provozovny Antonín Kraidl a jeho pravá (i levá) ruka, Soňa Hornová. V roce 2015 byli oba 
oceněni jako nejlepší zaměstnanci roku. 

PROVOZOVNA PLZEŇ

ANTONÍN KRAIDL 
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Antonín Kraidl se narodil v r. 1957, 
žije ve Strašicích. Je šťastně ženat, 
má dvě děti a tři vnoučata. V provo-
zovně je od r. 2009, od jejího založe-
ní. Provozovnu tehdy otevíral a byl 
jejím jediným zaměstnancem. Dnes 
jsou na provozovně tři – dlouholetá 
kolegyně Soňa Hornová a nový za-
městnanec vysokého vzrůstu Radek 
Kropáček. Podle šéfa ale v tomto  
případě vzrůst nezvyšuje výkonnost.  

Jak máte rozděleny role? 
Jsem zodpovědný za provoz, vyrábím co je 
potřeba, tomu věnuji nejvíc času. Paní Hor-
nová dělá kromě výroby všechno ostatní – 
prodej, administrativu, obchod. Pan Kropá-
ček se snaží vyrábět. 

Kdo rozhodl o umístění provozovny? 
Začínali jsme jinde, byla to taková stodola, 
tam nebyl ani okno, pořád tam byla zima. Asi 

po dvou letech jsme se přestěhovali do stá-
vajících prostor. Panu Charvátovi se to moc 
nelíbí, protože kolem nás nejsou výrobní are-
ály. Pravda je, že ty prostory jsou malé, při-
tom máme mnoho zboží. Ale stěhovat se už 
nechceme, my i zákazníci jsme tady přivykli. 

Jak naplňujete tržby? 
Velkým úsilím. Žádná sranda. U nás je rozho-
dující servis. Noví zákazníci přicházejí  
na doporučení těch spokojených. Tady v Plz-
ni je obrovská konkurence. 

Jak tomu čelíte, v čem jsou vaše plusy?
Máme dobré jméno, které jsme si v minulých 
letech vybudovali. Proto k nám zákazníci 
chodí a proto přicházejí i noví. Máme hodně 
vodařiny, to nás drží. A musíme kupovat  
materiál i odjinud, než ze Zbraslavic. Kšeft 
se musí udělat, musíte za ním jít. My sami  
na nějaké aktivní oslovování nemáme čas, 
dlouho jsem tady byli ve dvou. Upřímně  
řečeno, než přišel pan Helios, bylo všechno 
jednodušší a rychlejší. Lépe jsme zvládli  

administrativu. Tehdy jsem chodil do práce 
tak od šesti ráno do sedmi do večera. Teď? 
Jsem z toho hodně unaven, víc hodin už  
nedám. Noví pracovníci se nám nedaří, pan 
Kropáček je třináctý v pořadí.

„Starej se o to, jako by to bylo Tvoje“, řekl mi Dr. Charvát, 
když jsem nastupoval. A já se toho do dneška držím...
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Takže do důchodu a dost? 
Já už důchod beru, byl jsem dvacet let v ar-
mádě. Žádná hydraulika tehdy v mém povo-
lání nebyla. Než jsem nastoupil k Charvátovi, 
dělali jsme s manželkou pracovní oděvy.  
Od nevidím do nevidím. Jsem zvyklý na to, 
že pracuju naplno.

Ovšem to je velká praxe v jednání s lidmi...
Ano, v armádě se pořád něco řeší, hodně  
problémů. Z vojny jsem si přinesl spoustu 
dobrých návyků, takže jsem si vzal za své to, 
co mi řekl na úvod pan Charvát – starej se  
o to, jako by to byla tvoje firma a já tě za to 
budu platit. Nedělej problémy. 

Co byste chtěl změnit? 
Chtěl bych být o 15 let mladší. Chtěl bych 
vydělávat víc peněz. Na Helios už nadávat 
nebudu, kolegyně ho dobře zvládá. A pomohl 
by šikovný třetí zaměstnanec, protože tohle 
dobré není. Pak by se žilo o mnoho lépe.  
Občas mi chybí přímá komunikace s panem 
Charvátem, ten to řešil všechno rychle,  
pružně. A taky by ve Zbraslavicích potřebo-
vali víc skladníků. Ale vlastně mě nic neštve. 
Kdybych neměl spolupracovnici jako paní 
Hornová a doma manželku jako mám, tak by 
to nešlo. Mnoho let jsem nebyl na normální 
dovolené.  

Když máte čas, jak relaxujete? 
Chodím na ryby. Prostě to tam hodím a je to 
v pohodě.

Vypadá to, že vás práce s lidmi baví
Určitě. Různorodost, cestování za zákazníky. 
Mají u nás rychlý servis, na tom je to založe-
no – uspokojit zákazníka. Vyjít mu vstříc, 
pomoci mu s problémy. Proto k nám chodí. 
Zákazník náš pán.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?  
Helios  a papíry. Obsluha zákazníků. Objíždě-
ní zákazníků. Obsluha  konsingačního skladu 
– to je výjimka, kterou jiné provozovny nema-
jí. Moc to nenese, máme tam velmi nízké 
marže, ale něco prodáme.  

Jste zastupitelní s panem Kraidlem? 
Kromě výroby ve všem. Pan Kraidl je tahoun 
provozovny, bez něj bychom ty výsledky ne-
měli. Je velice šikovný, dělá mimo pracovní 
dobu, o víkendech, věnuje tomu hrozně času. 
Hodně lidí sem chodí kvůli němu.  

Ptal se a fotil: Jiří Franc

■ vedoucí provozovny Antonín Kraidl 

■ Soňa Hornová

V provozovně pracuje od r. 2010, nastoupila rok po otevření provozovny. Narodila se v r. 1977 a společně s přítelem 
mají dospívajícího syna. K tomu tříletý německý ovčák. Domek v Třemošné, opravy, zahrada, práce kolem pořád dost. 
Ve volné chvíli vyráží na kolo, lehce pokouší jógu. Můžeme ještě prozradit, že je narozena ve znamení Blíženců.

SOŇA HORNOVÁ



Příjezd k provozovně je lemován obchodními centry, obchody a službami všeho druhu. Moderní předměstí Českých 
Budějovic. Také naše provozovna je v moderním střihu a jako obvykle součást velkého areálu s mnoha dalšími  
podniky. Oproti všem provozovnám, které jsme měli možnost až doposud navštívit, překvapí vnitřní prostory  
rozlehlostí, vzdušností, dostatkem místa, což působí alespoň na mne velmi pozitivně. České Budějovice patří k těm 
mladším provozovnám, CHARVÁT Group s.r.o. ji založila počátkem roku 2014 a v podstatě od počátku tam pracují dva 
zaměstnanci – vedoucí provozovny David Pištěcký a jeho kolega Martin Opekar. Oba se znají mnoho let, oba předtím 
pracovali u stejné firmy, ve stejném oboru. Takže sehraná dvojice. 

PROVOZOVNA ČESKÉ BUDĚJOVICE
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DAVID PIŠTĚCKÝ RÁD ZDOLÁVÁ VRCHOLY
Vedoucí provozovny David Pištěcký 
je mladý sportovně vyhlížející muž. 
Bydlí kousek od hranic. V provozov-
ně je od února 2014, měsíc před jejím 
oficiálním otevřením. Je mu 32 let, 
svobodný, ve volném času se věnuje 
horolezectví, hlavně mimo ČR. Letos 
se chystá do Rakouska, do Vysokých 
Taur. Před nástupem k Charvátovi 
pracoval u konkurence, průmyslové 
hydraulice se věnuje od ukončení 
středoškolského vzdělání v oblasti 
provoz obchodu. 

Co vás na vaší práci baví? 
Nezevšední to. Je to práce velmi různorodá, 
děláme hodně individuálních zakázek. Každý 
den je jiný. Navíc my nesekáme jednu hadici 

za druhou. Na to je tady příliš velká konku-
rence, celkem šest firem, v jednom městě. 
Proto děláme nějaké věci navíc. Technické 
poradenství, montujeme i ve fabrikách, dává-
me dohromady agregáty, ovládací prvky 
apod. V Budějovicích chybí velký průmysl, 
chybí těžký průmysl, velká výroba chybí.  
Pokud tady někdo je, dělají pro Německo, 
jsou to montovny a mají svoje dodavatele, 
uzavřený okruh. 

Jaký je váš názor na umístění a vzhled  
provozovny?  
Dobré parkovací podmínky, dobré možnosti 
nakládky a vykládky, dostatek prostor. My 
jsme tyto prostory získali jako původní sklad 
elektrospotřebičů, když sousední prodejně 
bylo nařízeno omezit provozní plochy  
na 1000 m čtverečních. Tak jsme se k tomu 
dostali. 
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Čemu se vy osobně na pracovišti věnujete?
V podstatě všemu, co je třeba. Výroba hadic, 
přetěsňování pístů, shánění materiálu,  
komunikace se zákazníky, cenové nabídky, 
montáže u zákazníků. Máme širší sortiment 
než ostatní provozovny – těsnění a kompo-
nenty válců, vzduchotechnika, filtry a řada 
dalších drobností. Což ovšem hodně zatěžu-
je, mít dostatek položek. Navíc repasujeme 
válce, v tom jsme jediní mezi provozovnami. 
Nu a k tomu všemu samozřejmě práce  
na počítači, administrativa. 

Obsah naší práce je závislý na podmínkách 
regionu 
Zhruba 50 % nám dělá jeden zákazník z ob-
lasti zemědělské výroby. Udržujeme okruh 
drobných živnostníků a servisů v okruhu  
do 50 km, s kterými spolupracujeme. Ti nám 
dělají také velkou podporu našich tržeb. Oni 
často prodávají úplně jiný sortiment než my, 
ale nejsou schopni držet zásoby, nebo si  
s něčím neví rady. Díky dostatku prostor  
si můžeme dovolit nabízet výrobu, která jinde 
není – máme materiál na stavbu válců (píst-
ní tyče), krátíme si sami materiál, máme pilu. 
Snažíme se stále nabídnou něco navíc,  
než ostatní konkurence. Jsme tady vlastně 
krátce, takže postupně naplňujeme i prosto-
ry provozovny tím, co naši zákazníci poptá-
vají – jak materiál, tak služby.

Uvažujete 
s doplnění stavu na tři zaměstnance? 
Máme to v plánu, máme inzerát, ale u nás  
v Budějovicích je problém se získáním kvalit-
ní pracovní síly. Příliš mnoho volných pracov-
ních míst, příliš mnoho firem s dobrými  
nabídkami. 

Co byste chtěl změnit k lepšímu na praco-
višti? 
Nás tady v podstatě neštve vůbec nic,  
se vším se vyrovnáme. Jediný problém 
máme s komunikací ve Zbraslavicích. Případ 
od případu je to různé, ale špatně se nám  
komunikuje jak s expedicí, tak s nákupem. 
Těžko se plní plány, když nemáme ty plány 
čím naplnit. Nechodí zboží které potřebuje-
me, hrozí nám pak odchod zákazníka.  
A bohužel se tyto informace mezi zákazníky 
rychle šíří. Takže potřebujeme nutně, aby 
Zbraslavice posílily. 

Co je vaší rolí na provozovně? 
Hlavně manuální práce, administrativu pře-
nechávám většinou šéfovi. 

Co vás na vaší práci baví? 
Zákazníci, komunikace s nimi. Z 90 % chodí 
lidé, které už známe. My známe je, oni znají 
nás, takže jsou to často přátelské vztahy.  
Objevují se i zákazníci noví, kteří často  
přijdou na doporučení těch stávajících.  
To nám pomáhá. 

Jak řešíte nemoci nebo dovolené, když jste 
jenom dva? 
Musíme se na to připravit, aby to ten,  
co zůstane, neměl tak složité. Máme svůj 
systém, víme, kdo si kdy dovolenou bere,  
ale bez té přípravy by to bylo krušné. 

Co je z vašeho pohledu rozhodující pro udr-
žení zákazníka? 
Určitě dostupnost zboží. Je tu velká konku-
rence. A pak jistota, spolehlivost, kvalita, 
zkušenost. To vše se od nás očekává, jinak 
by u nás zákazník nebyl. 

Na jedné z vitrín vidím montovanou figurku 
– panáčka – má jméno?
Nemá. Zatím ne, nenapadlo nás to. Ale je  
to kus naší historie, všude nás s Davidem 
provází a přišel s námi již z přechozího  
zaměstnání. Dělal ho Antonín Haškovec,  
velmi známá postava v oblasti průmyslové 
hydrauliky. Působil jako ředitel ve firmě  
GLOGAR. Pan Charvát, pan Kubec, pan  
Mejstřík a další lidé z vedení firmy – pamět-
níci - ho budou dobře znát. Ptal se a fotil: Jiří Franc

■ vedoucí provozovny David Pištěcký

Narodil se v roce 1984 a v provozovně je zaměstnán od dubna 2014. Žije  
na venkově, na Českokrumlovsku. S Davidem Pištěckým se znají zhruba 9 let, 
takže se jim spolu dobře spolupracuje. Martin Opekar nezdolává výšiny,  
naopak zůstává v údolích a věnuje se rybaření. Vydává se s nádobíčkem  
na největší přehradu v Čechách, na Lipno, kde se snaží ulovit toho největšího 
sumce. Zatím má osobní rekord 18,5 kg, 140 cm. Ten úplně největší na něj 
ještě čeká…

MARTIN OPEKAR
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Po delší odmlce se vracíme k oblíbené rubrice „ Žijí mezi námi“. Povídání o lidech a s lidmi, kteří kromě svého  
zaměstnání vynikají v jiných oborech, kterým věnují svůj volný čas. Jiřího Krcha mi doporučil jeden z jeho spolu- 
zaměstnanců, že prý toho dělá opravdu hodně. Ten člověk se nemýlil. Prvním signálem bylo, že po předchozí domluvě 
jsme stále nemohli najít čas na rozhovor – Jiří Krcho ho prostě neměl. A pak se to projevilo během rozhovoru, kdy bylo 
těžké ukočírovat prolínající se témata. Nu a posledním problémem bylo vydolovat z Jiřího Krchy tematické fotografie 
z jeho domácího archivu. Výsledek těchto snažení máte nyní před sebou. 

SKLADNÍK, ARCHEOLOG, 
HISTORIK, ŠERMÍŘ A HASIČJIŘÍ KRCHO

NEJPRVE PÁR ŽIVOTOPISNÝCH DAT
Jiří Krcho se narodil v roce 1978 v Kutné Hoře. Do školy 
chodil do Červených Janovic a pak se učil na soukromé 
potravinářské škole. Praxi a profesionální začátky si 
užíval ve zbraslavické pekárně, u paní Blažkové. Dotáhl 
to až na pecáka. Dalších životních zkušeností bylo  
velmi mnoho. Například AGRO Podlesí - kravín, archeo-
logické začátky v Praze a zaměstnání v oboru archeolo-
gie v Praze, kde to dotáhl až na externího archeologic-
kého technika.  Tím si splnil svůj první dětský sen – být 
archeologem. K  tomu dálkové studium potravinářské 
průmyslovky, práce ve skladech s mobilními telefony 
Applu apod. Aktuálně je tento přezaměstnaný muž 
svobodný, ve vztahu, zasnoubený a za necelý rok se 
bude ženit. 
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Od kdy jste u CHARVÁT Group zaměstnán? 
Od října 2017. Mě tady baví práce s dobrou, 
moderní skladovací technikou, jsou tu nověj-
ší stroje. Slušný peníze a fakt skvělý kolektiv. 
Nikdo na mě neřve, žádný podraz, lidi se  
k sobě chovají slušně. To je pro mě to hlavní.

Jak se Vaše pozice jmenuje? 
Jsem skladník hadicoviny. Zásobuju hadico-
vinou výrobu, naše provozovny, naše zákaz-
níky. 

Čemu věnujete nejvíce volného času? 
Vždycky to byla historie. Od prvopočátků až 
po druhou světovou válku. A tady na našem 
území doba laténská (Keltové), doba halštat- 
ská, počátky osídlení naší české země. První 
Slované, to je úžasné téma. A Česká republi-
ka je tak naplněna nalezišti, tolika slavnými 
místy. Týká se to i našeho nejbližšího okolí.

HISTORIE
Které období máte nejraději? 
Já mám nejradši období, kdy sem přišli první 
Slované, období osidlování a zabydlování, 
doba hradištní. A pak hlavně desáté až jede-
nácté století. První Přemyslovci. A pak ještě 
husitství, jednak jsem sám tak trochu husita 
a jednak proto, že kolem Kutné Hory  
a v Posázaví narazíte na husity na každém 
kroku. V Červených Janovicích byl slavný  
husitský hejtman Ondřej Keřský z Římovic. 
Vlastnil také Malešov a Paběnice. V Červe-
ných Janovicích byl v r. 1436 zajat a 22. čer-

vence 1436 sťat mečem  v Čáslavi. V Chlísto-
vicích na Sioně byl Jan Roháč z Dubé a tak 
by se dalo pokračovat.  

Jak se projevuje váš zájem o historii  
konkrétně? 
Hodně čtu, studuji odbornou literaturu.  
Chodím na přednášky – do Kutné Hory,  
do Čáslavi. Mými oblíbenými autory jsou 
Petr Čornej a Tomáš Durdík. Chodím na výš-
lapy – hrady, zámky, památná místa. Šokuje 
mne, kolik toho v Čechách je. Není to k zapa-
matování, jedna hlava to prostě neutáhne. 
Jsem členem Včely Čáslavské, muzejního  
a vlastivědného spolku. Tento unikátní spo-
lek byl založen již v roce 1864. Hodně mne 
ovlivnili rodiče. Brali nás od mala na výlety 
po hradech a zámcích, po zříceninách.  
To mne nasměrovalo, a tak v tom pokračuji. 
Založil jsem si již druhý cestovatelský deník, 
kam si zapisuju všechna místa, která jsem 
navštívil. Historie je můj život.

HISTORICKÝ ŠERM
Jak jste se dostal k šermování? 
Mohli za to zase rodiče. Vzali mne jako kluka 
na představení, bylo mi asi devět let a my byli 
na výletě na Konopišti. A mě už tehdy vadilo, 
že se tam míchali v jedné scénce mušketýři, 
husité a rytíři. Uznávám čistotu stylu, histo-
rickou věrnost doby, od oblečení, doplňků,  
až po zbraně. 

A jaký typ zbraně aktuálně upřednostňu- 
jete? 
Hákovnici. To byla v tehdejší době skvělá 
zbraň. Dřív jsem se hrnul  do první řady   
a mával nad hlavou nějakou chladnou zbraní, 
ale to mě s věkem přešlo. Radši obranná 
střelba v klidu. A dělám pořádný rány.  

A co vás oslovuje z chladných zbraní? 
Miluju kopí. Je to nejlepší zbraň ze všech. 
Když to s ním umíte, nikdo se na vás nedo-
stane. Meč je nádherná věc, samozřejmě.  
Je to také symbol – nemohl ho nosit každý. 
Také byl drahý. Ale pro přímý boj je vlastně 
nevhodný. S kopím se třem lidem ubráníte,  
s mečem ne. Meč tasím, až když už mi nic 
jiného nezbývá, je to poslední záchrana.  
V tom případě upřednostňuji klasický jedno-
ruční meč, je to perfektní zbraň, ale na kopí 
nemá. V davu se s mečem také špatně boju-
je. Jinak mohu bojovat čímkoliv z různých 
období, lákají mne Keltové, Vikingové. 

Kdo vás učil šermovat? 
Nikdo. Tehdy, když jsem začínal, tomu nikdo 
moc nerozuměl, nebyly moderní studijní ma-
teriály. Tak jsme s přáteli hledali, zkoušeli, 
učili se. Pomohl nám dokonce i středověké 

iluminace. Založili jsme v Červených Janovi-
cích skupinu Janovičtí ze Soutic. Tam jsme 
dělali věci kolem roku 1350, doba Karlova.  
To byly začátky, i když jsem se snažili, tak to 
bylo spíše úsměvné. Od té doby jsem prošel 
řadou šermířských skupin. Dnes už je všech-
no – školy, zbraně, seženete oděvy. Ten vý-
běr je tak široký, že si můžete vybrat od lev-
ného šuntu přes standard až po špičkovou 
úroveň. Je toho plný internet. Dnes se té 
věrnosti historických kostýmů říká living  
history. 

Jakých bitev jste se jako šermíř zúčastnil? 
Dostali jsme pozvání do Polska, na jednu  
z největších bitev v Evropě. K tomu potřebu-
jete mít úroveň a doporučení dalších dvou 
skupin. Jmenuje se to Wolin, je to také po- 
baltský ostrov. Byli jsme tam dvakrát. I tam  
zahlédnete nějaká kostýmová zvěrstva,  
ale 80 % je v pohodě. Je to festival Slovanů  
a Vikingů. Oni Vikingové byli i u nás, knížata 
si je brala do družin. Také jsme s nimi čile 
ochodovali s otroky, ale to už je trochu jiná 
kapitola. Poláci jsou ve vztahu ke své historii 
velmi aktivní. V Čechách bych doporučil  
cokoliv, co se děje na Malešovské tvrzi. Tam 
je to úchvatné, jak dodržují postupy rekon-
strukcí, jak to dělají poctivě. Každá akce stojí 
za to. V současnosti je spousta mediálně 
známých akcí, ale je potřeba si vybrat něco 
pro fajnšmekry. Doporučuji také návštěvu 
Čáslavského muzea. 

Šermíři bývají samá modřina, co Vy? 
Bylo toho moc, rozseknuté prsty, zlomenina. 
Ale nic fatálního. Třeba zlomenina se tomu 
trochu vymyká – v historických hladkých 
botách se cvočky jsem uklouzl v bahně  
a sedl jsem si na nohu. Ran bylo nespočet. 

Ptal se a fotil: Jiří Franc
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HÁKOVNICE 
Těžká ruční palná zbraň. Objevuje se 
na začátku 15. stol., největšího rozší-
ření doznala po husitských válkách. 
Ráže 16–30 mm, dostřel okolo 100 m. 
Nejprve se odpalovala pouze zátrav-
kou, později měla jednoduchý doutná-
kový zámek. Charakteristickým ry-
sem, který dal zbrani jméno, byl hák 
umístěný pod ústím hlavně. Zaklesnut 
za podpěru sloužil ke zmírnění zpět-
ného rázu při výstřelu.
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Za tímto účelem byla zároveň vytvořena nová 
webová stránka (www.charvat-group.cz), 
jež představuje skupinu CHARVÁT jako usku-
pení firem, které dokáže poskytnout kom-
pletní sortiment prvků pro stavbu hydraulic-
kých systémů. Tím naplňujeme a podtrhu- 
jeme firemní slogan „Máme koně do každého 
dostihu“. 
Na této skupinové stránce charvat – group 
jsou představeny jednotlivé produktové sku-
piny: hydraulické válce, nosiče kontejnerů, 
armované hadice, ohýbané trubky, spojovací 
materiál, hydraulické agregáty a letecké  
podvozky. Návštěvník webu tak na první  
pohled získá přehled o širokém spektru  
nabízených produktů. Pro bližší informace  
k produktovým skupinám je návštěvník pře-
směrován přímo na webové stránky firmy, 
kde se daný sortiment vyrábí. Zároveň je  
v záhlaví webových stránek jednotlivých  
firem umístěn odkaz „člen skupiny CHAR-
VÁT“, který návštěvníka přesměruje na skupi-
novou stránku charvat-group. Tím dochází  
k provázání webových stránek jednotlivých 
firem a návštěvník snadno získá kompletní 
přehled o všech firmách skupiny CHARVÁT  

a o produktech, které je skupina schopna  
poskytnout svým zákazníkům.
Skupinová stránka dále nabízí návštěvníkovi 
informace o kariérních možnostech, kde bu-
dou zveřejňovány volné pracovní pozice  
napříč všemi firmami skupiny. Vedle infor-
mací o historii společnosti a členech skupiny 
nalezne návštěvník v hlavní nabídce odkaz 
na nadační fond nebo firemní magazín včet-
ně všech dosavadních vydání.
Sjednocení podoby webových stránek jsme 
se rozhodli realizovat ve dvou etapách.  
V první etapě byly vedle skupinové stránky 
vytvořeny nové weby charvat-chs, charvat-axl 
a charvat-hykom. Současné webové stánky 
Charvát CTS již odpovídají nové grafické po-
době. V další etapě budou vytvořeny webové 
stránky Charvat Strojárne, Hipodrom Most  
a AVHB Opava. 

JUDr. Charvát k tomu dodává
Nové web stránky zavádíme na můj vkus pří-
liš dlouho. Klademe však důraz na to, aby 
provázanost „prokliků“ odpovídala prováza-
nosti (komplexnosti) celého sortimentu. 

 
Proto stále používáme skupinový slogan: 
máme koně do každého dostihu (máme 
kompletní sortiment hydrauliky).
Vedle toho musí být všem návštěvníkům  
srozumitelný přístup na stránky Nadačního 
fondu.

Ing. Michal Dolejš, 
výkonný ředitel CHARVÁT GROUP,

zodpovědný za přípravu webových stránek

■ Ing. Michal Dolejš

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SKUPINY CHARVÁT – SJEDNOCENÍ PREZENTACE FIREM
Na konci dubna letošního roku si návštěvníci webových stránek charvat-chs, charvat-axl a charvat-hykom mohli 
všimnout nové podoby webových prezentací. Při prvním pohledu je patrné, že nové webové stránky dodržují jednotný 
grafický návrh a logickou strukturu tak, aby návštěvník snadno rozpoznal, že daná společnost je součástí skupiny 
firem CHARVÁT.



Dne 30. 5. 2018 rozhodla Valná hromada o změně obchodního jména společnosti na: CHARVÁT STROJÁRNE a.s.
Začlenění do skupiny CHARVÁT znamená, že nejen vlastnické vztahy, ale také jméno společnosti doznávají zásadních 
změn. Majetkové začlenění do skupiny CHARVÁT bude již dle názvu zcela zřetelné.
Jednoduchý název CHARVÁT STROJÁRNE, a.s. Bardejov vystihuje jednoznačně jak aktuální výrobní charakter firmy, 
tak odráží minulost – Závody ťažkého strojárstva. Věřme, že nový název se rychle vžije a bude symbolizovat novou 
etapu mohutného bardějovského výrobního komplexu. 
Oficiální změna názvu společnosti platí od 1. července 2018.

SBAJ INMART a.s. MĚNÍ NÁZEV SPOLEČNOSTI NA 
CHARVÁT STROJÁRNE a.s. BARDEJOV
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Slavnostní zahájení proběhlo za účasti primátora města 
Bardějov. Prezentovali jsme se poprvé jako CHARVÁT Stro-
járne (nevadí, že ještě ne oficiálně) domácí i širší veřejnosti. 
Sponzorovaná částka na tuto akci byla 1000 EUR. Ve spor-
tovní hale oproti divácké tribuně byly umístěny 2 nové  
bannery CHARVÁT STROJÁRNE a.s. BARDEJOV. Tato 
sponzorovaná akce přinesla svůj užitek ve formě zapsat se  
do povědomí lidí v Bardějově a okolí.

Text a foto: Ing. Klimek Pavel, výkonný ředitel

Každá společnost skupiny má určité firemní heslo, v rámci kterého se formuje filozofie či přemýšlení a rozhodování zaměstnanců. Tímto  
firemním heslem v Bardějově bylo zvoleno:

„NADPRŮMĚRNOU FIRMU NEVYBUDUJEME S PRŮMĚRNÝMI LIDMI“
V Bardějově, kde máme nejvyšší počet zaměstnanců, platí totiž více než kde jinde, že ti, kteří tým vedou (vedoucí, mistři, prodejci, atd.) musí 
být skutečně schopni postarat se o ostatní i ve špatných časech.

Strojárne Bardejov a.s. budou používat pro své výrobky ochrannou známku CHARVÁT®.
JUDr. Ing. Jiří Charvát, jednatel společnosti

Dne 5.května 2018 se ve sportovní hale v Bardě-
jově konala největší událost na Slovensku v této 
kategorii. Bylo přihlášeno cca 800 mladých jud-
istů z více než patnácti zemí světa. 

CHARVÁT STROJÁRNE a.s. BARDEJOV A JUDO OPEN 2018

12  |  SBAJ INMART
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Jedná se zejména o financování rozlehlého 
areálu, který slouží jak k pořádání dostihů, 
tak poskytuje celoročně služby široké veřej-
nosti coby příměstská volnočasová zóna  
(in-line dráha, fotbalgolf, griloviště, dětské 
centrum, ustájení koní). Celková rozloha  
areálu je 172,64 ha. Bylo nutné najít způsob, 
jak zajistit potřebné finance, aby nedošlo  
k omezení těchto služeb, které slouží obyva-
telům v blízkém i širším okolí. Výsledkem 
konstruktivních jednání mezi akcionáři 
CHARVÁT Group s.r.o. a Statutárním Měs-
tem Most je tzv. „Dohoda o způsobu úhrady 
ztráty“. Ta řeší pokrytí právě těch nákladů, 
které jdou na provoz areálu jako příměstské 

volnočasové zóny. Dohoda mezi akcionáři je 
podepsána na pět let - do roku 2023 s tím,  
že pokud nenastanou žádné problémy, bude 
automaticky docházet k jejímu prodloužení. 
Oba vlastníci – akcionáři, tím projevili zájem 
dlouhodobě spolupracovat. Je možno kon-
statovat, že jejich vzájemné vztahy jsou  
na nejlepší úrovni za několik posledních let.  
A to je dobrá zpráva pro všechny, kdož mají 
rádi dostihový sport a hledají zázemí pro vol-
nočasové aktivity v průmyslovém městě  
a jeho okolí. 

Podklady: Jakub Šimůnek
Redakční úpravy a foto: Jiří Franc

Je to stroj pokročilejší koncepce s automa-
tickou lunetou. V zásadě nahrazuje dva stro-
je. Osoustružíme trubku a současně vrtáme. 

Kolik ten stroj stál?  
134 tisíc EUR. Smyslem nákupu bylo zvýšit 
kapacitu výroby. Vzhledem k nedostatku 
kvalifikovaných pracovníků na trhu práce je 
to cesta, jak výrobu zefektivnit při stávajícím 
stavu zaměstnanců. Nový stroj v podstatě 
ušetří práci jednoho člověka. 

Můžete stručně popsat, co ten stroj umí? 
Do mašiny dáme uříznutou trubku, na ní to 
udělá svár a vyvrtá díry pro vstupy. Pak se 
trubka otočí a uděláme závit na komoru víka.  
Vzniká tak komponent hydraulického válce. 
Pak už se jenom sváří. 
Zvládneme tak přípravu komponentů do jed-
noho metru délky trubky, která může mít prů-
měr od dvaceti do sto šedesáti milimetrů.

Očekáváte další strojovou modernizaci?  
U nás ve Zbraslavicích máme pouze CNC 
stroje, celkem 26. Ještě minimálně jeden by 
se k nám vešel, mohl by být i větší, to by se 
mi líbilo. Když by na něj ještě bylo...

Ptal se a fotil: Jiří Franc ■ Pavel Trnka a Michal Křeček připravuji CNC PUMA 2600 k opracování další várky trubek

■ Primátor Jan Paparega (vlevo) 
     a ředitel Hipodromu Jakub Šimůnek

Hipodrom Most, akciová společnost, má dva hlavní akcionáře, z nichž CHARVÁT Group je akcionářem majoritním. Letos 
započali vlastníci psát novou historii Hipodromu. Vždyť od jeho založení před jedenadvaceti lety neexistovala nikdy 
žádná oficiální dohoda, která by upravovala pravidla spolupráce jeho majitelů. 

O kom je řeč? O novém CNC stroji 
DOOSAN PUMA 2600 LM. Posílil již 
tak velmi moderní strojové vybavení 
výroby válců v CHARVÁT Group ve 
Zbraslavicích. Více nám poví Pavel 
Trnka, vedoucí technického úseku: 

CHARVÁT GROUP A STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST UZAVŘELI DOHODU O SPOLUPRÁCI

JE DVAKRÁT RYCHLEJŠÍ, NAHRADÍ JEDNOHO KVALIFIKOVANÉHO ZAMĚSTNANCE
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Favoritem trialu na České derby, Memoriálu Dr. Frankenbergera – Jarní ceny města Mostu (3 l. I. kat., 2000 m, 150.000 Kč) 
byl loňský dvouletý šampion na Slovensku King Heart (Nathaniel), ale nakonec se z vítězství v dostihu radoval stejný tým 
jako před rokem, tedy stáj Dr. Charvát, trenér Pavel Tůma a žokej Jiří Palík.
Po startu převzal vedení Forever Fry (Jukebox Jury), ale hned v prvním oblouku se prodral do 
čela King Heart (Nathaniel), blízko sledovaný také Be Masterem (Masterstroke). V cílové rovi-
ně se na favorita dostihu dotáhl při bariéře BE MASTER (Masterstroke), a přešel do čela. King 
Heart se snažil ještě zaútočit, ale nakonec si zástupce stáje Dr. Charváta připsal po měsíci 
další vítězství a je tedy letos neporažený ve svou startech. O tři kilogramy více zatížený King 
Heart na něho ztrácel v cíli třičtvrtě délky. Bronzový Forever Dry doběhl tři délky za vítězem. 
Čtvrté místo brala jediná klisna v poli Dylanka (Dylan Thomas). Mount Q (Mount Nelson) dlou-
ho cválal na konci pole a v cíli mu uniklo čtvrté místo o krk. Be Master časem 2:05,66 utvořil 
nový rekord dostihu.

Zdroj: www.dostihy.fitmin.cz, Foto: Hana Vytopilová

12. KVĚTNA 2018: JARNÍ CENA MĚSTA MOSTU – MEMORIÁL DR. FRANKENBERGRA

BE MASTER S PŘEHLEDEM A V REKORDNÍM ČASE! 

■ V nepřítomnosti JUDr. Charváta převzal cenu pro majitele zástupce firmy CHARVÁT Group     
     Pavel Hlavička s chotí

■ Jiřímu Palíkovi to s Charvátovými koňmi  
      jezdí. Loni Joseph, letos Be Master

Miniúvaha
Loni Joseph, pak vyhrál Derby. 
Letos Be Master. Zvládne delší 
distanc? To je zatím ve hvězdách.  
V každém případě to může být 
DERBY favorit. Aktuálně v přihláš-
kách jméno Be Master ze stáje Dr. 
Charvát naleznete. Za tři týdny 
budeme moudřejší – České Derby 
se ve Velké Chuchli běží tradičně 
poslední červnovou neděli, tedy 
24. června 2018! 
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Velké želízko v ohni měli 13. května  na startu druhého vrcholu dostihů v Miláně, Premio Corsa Siepi dei 4 anni (Gr. 2, 4 l., 
siepi, 3600 m, 40.040 euro) JUDr. Jiří Charvát a trenér Pavel Tůma. Jejich Arkalon (Tiger Groom) totiž dosud na překážkách 
neprohrál a nestalo se tak ani při pátém startu.
Arkalon se vracel do dostihového dění po půlroční přestávce od úspěchu v grupě 2 Miláně. S Janem Faltejskem od startu vodil s převahou 
čtyřhlavé pole soupeřů a v cíli měl náskok devíti délek na favorita dostihu, Romanova Live Your Life (Turati). Třetí skončil Josef Bartoš  
v sedle letošního dvojnásobného vítěze dostihů blacktype Vermithora (Big Bad Bob). O mnoho délek za ním doběhl na čtvrtém místě Aeneas 
(Galielo) s Josefem Váňou ml. (mze). Zdroj: www.dostihy.fitmin.cz, Foto: Miroslav Škoda

Do 97. ročníku Velké jarní ceny Pražské plynárenské (listed, 3 l. hř. a kl., 1 600 metrů, 550 000 Kč) odstartovalo jedenáct koní, přičemž  
diktování poctivého tempa se záhy chopil svěřenec Ludvíka Harise Black Bard v sedle s žokejem Janem Rájou. Ten přivedl pole startujících 
do cílové roviny a na špici dlouho odolával snaze soupeřů o jeho předstižení. V závěru se před něj dostal sázkový favorit Sagar (ž. Mitchell), 
který následně svedl strhující souboj o vítězství s Forrestem Gumpem (ž. Convertino) trenéra Pavla Tůmy. Sagar zvítězil po tuhém boji  
o krátkou hlavu před Forrestem Gumpem v novém rekordu dostihu 1:37,37, třetí s odstupem půl délky doběhl Mon Cheri (ž. Chaloupka), další 
dvě a čtvrt délky ztrácel čtvrtý Black Bard, tabuli s odstupem tří čtvrtin délky uzavřel Korfu (Florian) a poslední dotace si rozdělili Golden  
Alighieri (ž. Havelková) a Orpheus (ž. Korečková).
Pozn. redakce: Forrest Gump zvítězil v r. 2017 v zaměstnanecké tipovací soutěži dvouletků!

ARKALON UDRŽEL NEPORAZITELNOST, ZVÍTĚZIL V GRUPĚ 2

LETOS DEBUTUJÍCÍ FORREST GUMP DRUHÝ V 97 VELKÉ JARNÍ CENĚ 

■ Jan Faltejsek a Filip Čihák si užili jízdu vítězů

Čtyřletý valach, hnědák, překážkář. Ve své kariéře ab-
solvoval 5 dostihů a pětkrát zvítězil. Specializuje  
se zejména na proutěné překážky. S dostihy začínal  
v Pardubicích, od loňského roku mu vyhovuje MILANO. 
Celkem vydělal 1 217 985 Kč, z toho v tomto roce  
394 485 Kč. Mezi překážkáři drží v hodnocení r. 2018 
dle zisku druhé místo, v roce 2017 s převahou zvítězil. 

V současné době je Arkalon nejlepší čtyřletý překážkář 
středoevropského regionu včetně Německa a Itálie.

KDO JE ARKALON? 
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Do soutěže dvouletků se k datu uzávěrky přihlášek 31. 5. 2018 přihlásilo celkem 35 zaměstnanců skupiny CHARVÁT. 
Tipy jsou pěkně rozhozené mezi všechny koně, takže první tři místa pro výherce budou v každém případě využita, 
ať už to dopadne, jak chce... Níže uvedená tabulka obsahuje jmenný seznam soutěžících a jejich tipy. Nejvíce tipů 
obdržel hřebec FILIP (8), hned za ním TECH JURY (6). Nejméně šancí má podle tipujících BE MAN (3). Tak by to mohl 
vyhrát, co říkáte? Nejvíce tipů přišlo již tradičně z Rakovníka (19).

TŘICETPĚT TIPŮ - TŘICETPĚT NADĚJÍ

JMÉNO KONĚ

JMÉNO TIPAŘE
FILIP BE MAN ASTORIA REINE 

D´ARGENT TECH JURY JOSEPHA KING 
ARCHIE

PELIKÁNOVÁ
BULDROVÁ
BULDRA
MUCHYNSKÁ
VONDRA
SURMIK
KIEFER
HNÁT
BELLAK
RÚČEK
KUBEC
MAČEJOVSKÝ
PÍCHA
VOTROUBEK
KIROVÁ
BENEŠ
CIBULSKÝ
FECKOVÁ
HUTTR
HUBÁČEK
JANEBA
KLIMEŠ
KIR
KRÁLÍK
PETRŮ
RUPRECHT
ŘEZÁČ
SOCHŮREK
TÝČE
VAIT
VEČEŘA
ZÁZVORKA
ZIMMERMANN
KUBÍN 
ŠORM
SUMÁŘ TIPŮ 8 3 5 3 6 4 6


