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CHARVÁT GROUP

SOUTĚŽ DVOULETKŮ 2022

Už je červen a zaměstnanecké soutěže jsou omezeny termíny. Připomínáme
proto, že do 30. června 2022 je třeba zaslat tipy na nejlepšího dvouletka sezony.
Nějaké tipy již dorazily, ale není jich mnoho. Jako obvykle si to řada zaměstnanců
nechává na poslední chvíli. Veškeré informace o soutěži naleznete v předchozím
vydání a pokud jste si ho neschovali v papírové podobě, najdete kompletní obsah
na webových stránkách naší společnosti v sekci Novinky.

FOTOSOUTĚŽ 2022

SLOVO REDAKTORA
Vážení čtenáři,
Jaro je teplejší než obvykle a květen je horkým, suchým měsícem. Člověku se vybaví
pranostika našich předků: „Studený máj,
v stodole ráj“. Agronomové vědí proč.
Pokud obilní klasy nasazují ve studeném,
vlhkém počasí pomalu, pak se postupně
vytvoří hodně obilek a klasy jsou plné.
Pokud je teplo a sucho, obilky se vytvoří
rychle, je jich málo a sucho způsobí, že jsou
drobné. Klasy mnoho obilí nevydají.
Při slově obilí se letos bohužel vybavuje
souvislost s válkou na Ukrajině. Nikdo neví,
kolik toho ukrajinští farmáři zaseli, kolik
se urodí a jestli dostanou obilí k moři, odkud
by se mělo vydat po lodích ke svým zákazníkům. Jedno je jisté – bude to méně než
obvykle a budou s tím problémy. Ukrajinská
obilnice Evropy se bude trápit. Pro naši
zemi to nevěstí nic dobrého. Nebetyčná
inflace zůstane letos zcela jistě dvouciferná
a můžeme jenom očekávat, co všechno
z potravin ještě podraží.
Zcela jiná je situace se železným šrotem.
Ve válečných oblastech jsou ho statisíce
tun. Hlavně aby ho měl kdo zpracovat.
Netušil jsem, že mi bude v závěru života
dopřáno vidět věže tanků létat vzduchem
a že v Kyjevě bude v 9. května 2022 v Den
vítězství přehlídka zničené ruské vojenské
techniky.
Ať chceme nebo nechceme, jsme tak trochu vláčeni osudem. Poslední roky se moc
nepovedly. Nejdříve COVID a když už jsme
to jakž takž zvládli, přijde na řadu nesmyslná válka, docela blízko.
Nezbývá, než sledovat vývoj a žít svůj život.

Zaměstnanecká fotosoutěž dopřává přispěvatelům zasílat fotografie až do 31. října.
Času tedy dost. Však nejvíce fotek přichází tradičně až po dovolených, v září, říjnu.
Máme však již první příspěvek do soutěže. Alexandra Buldrová z CHARVÁT CTS
překvapila. Nechala se inspirovat filmem s Angelinou Jolie. Hraje v něm postavu
„ZLOBY, královny černé magie.“
A co komu dodává autorka fotografií? „Kostým včetně křídel z pravého peří jsem
vytvořila osobně, rohy jsem zakoupila. Baví mne focení, baví mne šití. Ale zjistila
jsem, že zatím co dřív jsem měla v plánu fotit svatby a rodiny, tak že poslední roky
je mým hlavním objektem jen má rodina. Proto mne napadlo si nafotit něco
tematického. A 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.
připravil: Jiří Franc
foto: Alexandra Buldrová

Příjemné čtení přeje
Jiří Franc, redaktor
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CHARVÁT STROJÁRNE BARDĚJOV POPRVÉ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
FIRMOU SKUPINY
V našem časopise víceméně pravidelně
zveřejňujeme výsledky firem skupiny
za uplynulá delší období. V tomto čísle
však učiníme změnu a uvedeme výsledky
za duben 2022 (údaje jsou velmi podobné
jako za každý předcházející měsíc).
Hlavním důvodem je úspěch CHSB a.s. Naše
bardějovská firma se stala z pohledu EBITDA
poprvé vůbec nejlepší firmou celé skupiny.
Bardějovské strojírny jsme koupili na konci roku
2017. Od té doby se na webových stránkách
i na stránkách našeho časopisu objevují informace o investicích a postupném růstu obratu.
V dubnu 2022 však poprvé CHSB vytvořila
nejvyšší EBITDA (zisk + odpisy) ve skupině
– viz. tabulka Skupina CHARVÁT – duben 2022.

■ Pavol Klimek, výkonný ředitel

SKUPINA CHARVÁT - duben 2022 (v Mio Kč)
CHARVÁT Group
CHARVÁT AXL
CHARVÁT CTS
CHARVÁT AVHB
CHARVÁT HYKOM
Nástrojárna Semily
CHARVÁT Slovakia
CHARVÁT STROJÁRNE Bardejov
Chorvatsko
SUMA

Zisk
6,890
0,960
3,760
0,000
0,705
0,000
3,600
6,410
0,476
22,801

Odpisy
1,266
1,700
0,357
0,230
0,150
0,005
0,086
2,170
0,083
6,048

EBITDA
8,156
2,660
4,117
0,230
0,855
0,005
3,686
8,580
0,559
28,849

Je na místě sumarizovat i naše investice, které jsme pořídili od té doby, co jsme podnik koupili.
Celkem jsme uvedli do provozu 36 CNC strojů a zařízení ve výši 4,5 Mio EUR. Dalších 1,0 Mio EUR bylo použito na nákup pozemků, výstavbu
asfaltových komunikací, dopravních prostředků, atd.
INVESTICE V CHARVÁT STROJÁRNE A.S. V OBDOBÍ OD 10/2017 DO 5/2022 (v EUR)
Celkem
Stroje
Počet strojů
2017
157 052
133 000
1 - 1 CNC
2018
1 168 335
1 097 561
12 - 8 CNC, 2 pily, robot, polohovadlo
2019
2 078 306
660 080
5 - 5 CNC
2020
933 645
840 645
3 - 2 CNC, lakovna
2021
1 307 404
1 035 489
10 - 9 CNC, tryskání
2022
750 281
731 403
5 - 5 CNC
Celkem
6 395 023
4 498 178
36 - 30 CNC, 2 pily, robot, lakovna, tryskání, polohovadlo

KRÁTKÁ REKAPITULACE:
INVESTICE 2017–2022 CELKEM (Mio EUR) 6,395
Rok

2017

2021

Výhled 2022

Prodejní obrat (Mio EUR)

9,3

18

22

Počet zaměstnanců

220

265

270

Ostatní investice
24 052
70 774
1 418 226
93 000
271 915
18 878
1 896 845

S realizovanými investicemi
a dalšími 20ti zaměstnanci
(celkem na 290) jsme
vytvořili předpoklady
na dosažení obratu
26–28 Mio EUR v roce 2023.

autoři: JUDr. Jiří Charvát, Ing. Pavol Klimek, Janka Potočková
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NAVŠTÍVILI JSME NOVOU PROVOZOVNU V PLZNI
V minulém vydání Magazínu jsme se věnovali propojení provozoven HYDROFLEXU a CHARVÁT GROUP pod jednu
značku. S tím souvisel i velký přesun v Plzni, kde jsme opustili jak bývalou provozovnu CHARVÁT GROUP, tak
provozovnu HYDROFLEXU. Vše jsme přestěhovali do nové, reprezentativní provozovny. Došlo i ke změně personálního
obsazení a do nového prostředí nastoupili úplně noví zaměstnanci. Byl to náročný a ve finále úspěšně splněný úkol
pro všechny zúčastněné. Hlavní zodpovědnost nesl Václav Kubec. Ten se ujal také provizorně role vedoucího v nové
provozovně.

ČÍM UPOUTÁ NOVÁ PROVOZOVNA?

Již při příjezdu přitahuje exteriér budovy výrazným, moderním stylem. Příjezd není nijak složitý a před budovou je dostatek místa na parkování.
Budova se nachází uprostřed průmyslové zony, kde je bohaté zastoupení nejrůznějších firem. Při detailnějším průzkumu interiéru, oceníte
prostorný vstup s příjemnou paní Kočí za pultem a s možností posezení u stolku. Sklad a servisní pracoviště jsou na poměry provozoven
velmi prostorné a vytváří perfektní zázemí pro techniky a pro uskladnění materiálu. První patro ještě čeká na další využití. K dispozici je
sociální zařízení, kuchyňka, zasedací místnost, a ještě jedna místnost, aktuálně využívaná jako provizorní zázemí pro vedoucího provozovny
s možností přespání. Zatím pouze gauč a stůl.
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PŘEDSTAVUJEME NAŠE PLZEŇSKÉ PRACOVNÍKY

V Plzni máme aktuálně tři zaměstnance. Jsou to Ondřej Kočí (technik, skladník), Ivana Kočí (provozní referentka)
a Jan Škarda (technik). Všichni jsou přímo ze západočeské metropole, všichni nastoupili na základě výběrového
řízení a všichni jsou si věkově blízcí. Vypadá to na dobře se rozjíždějící se tým.

ONDŘEJ KOČÍ, technik

V provozovně je zaměstnán měsíc. Přišel ze zahraniční firmy,
ze zinkové žárovny v Plzni.

Co Vás přimělo ke změně zaměstnání?

Jednak jsem už ztratil možnost se dál rozvíjet a měl jsem
dojem, že upadám. Moje žena nastoupila do naší provozovny
o tři měsíce dříve, a tak jsem trochu věděl do čeho jdu.
Při návštěvách manželky na provozovně jsem viděl celý tým
v akci, v čele s panem Kubcem a hned jsem věděl, že je
to místo, kde bych chtěl pracovat. Pan Kubec je pro mě velký
vzor, jak v práci, tak i v osobním životě. Připadalo mi to takové
až rodinné, vstřícné. A pak jsem rád, že mám zodpovědnost
sám za sebe. Je mi 34 let a ta životní změna přišla právě včas.
V minulé firmě jsem byl 14 let.

Co jste se musel rychle naučit?

Nu, v podstatě všechno. Ale hlavní je mít přehled o skladových
zásobách, zjistit druhy sortimentu, jak co vypadá. Zatím
naskladňuju, třídím věci, které ještě přicházejí z bývalé provozovny HYDROFLEXU. A baví mne obsluha zákazníků. Máme
všichni zájem na tom, aby k nám chodili rádi. Protože když
k nám budou oni rádi chodit, tak sem budeme rádi chodit i my.
Kolega Škarda je šikovný, je tady už od prosince. Má všeobecný přehled, má zkušenosti a rád získává zkušenosti nové

Paní Kočí je Vaše manželka. Jak to funguje v práci?

Mě to vyhovuje. Ona mne moc dobře zná, ví, jak na mně reagovat. Jsem opravdu rád, že je tu se mnou, i když se to údajně
moc nedoporučuje.

IVANA KOČÍ, provozní referentka

Do provozovny přišla již v prosinci. Její předchozí zaměstnání
bylo na poště, začínala na přepážce. Tam získala pracovní
návyky, které se jí dnes hodí. Práci s počítačem, s dokumenty.
Důslednost a vstřícný vztah k zákazníkům.

■ Ondřej Kočí, skladník a technik

Jak jste prožívala výběrové řízení?

Já jsem už potřebovala změnu, už jsem na poště dělat nechtěla. Tak jsem reagovala na inzerát. Byl to první pohovor po několika letech, ale rozhodně byl v životě nejlepší, na kterém jsem
byla. Byla tam paní Sylvie Konečná z Ostravy a pan Václav
Kubec. Pan Kubec byl na pohovoru skvělý a stále je, věnuje se
nám, jak může a vždy poradí a můžeme spolu mluvit narovinu.
A z paní Konečné jsem na pohovoru byla trošku nervózní,
ale když jsem odcházela, byla jsem příjemně překvapena.
Jejich chování a vystupování během pohovoru mne přesvědčily o tom, že do nové provozovny opravdu chci nastoupit,
že je to správná volba. Sylvie Konečná mi stále pomáhá se
vším co potřebuji, je úžasná. Tu nemít, tak jsem v háji (smích).

Jak vy vnímáte přítomnost manžela na pracovišti

Bála jsem se toho. On je tak trochu výbušný tip. Ale je to dobré.
Navíc my zas tak moc času spolu nestrávíme – on je ve skladu
a já na prodejně.

Máme koně do každého dostihu

■ Ivana Kočí, provozní referentka, se velmi rychle zapracovala
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JAN ŠKARDA, technik

Jan Škarda je na provozovně podobně jako Ivana Kočí již
od prosince 2021. Prošel jako všichni výběrovým řízením.
Je rodilý Plzeňák a je mu 38 let. Jak již předeslal jeho kolega,
je šikovný, má všeobecný přehled a má velké zkušenosti.
S energickým Ondřejem Kočím se dobře doplňují.

V čem se cítíte na pracovišti nejlíp.

Jsem technik, takže výroba hadic a obsluha zákazníků. S těmi
komunikujeme jak na přímo, tak telefonicky. Nové zákazníky
má zatím na starosti pan Kubec. V předchozím zaměstnání
jsem pracoval jako technik vysokotlakého vzduchu a servis
kompresorů, což je v něčem podobné tomu, co dělám teď.

KOMENTÁŘ VÁCLAVA KUBCE
Nový tým a nové prostory byly výzvou.

■ Doplňky interiéru zajisti
la

upravil společně s týmem
Václav

Kubec
Oprostili jsme se od zvyků bývalých zaměstnanců a již nevyhovujících prostor.
Bývalý tým nemohl najít k posílení provozovny třetího zaměstnance. Za ta léta se na provozovně jako druhý technik vystřídalo snad 30 lidí.
Nikdo z nich se „údajně“ neosvědčil. Věděli jsme, že pokud nepřijde radikální změna, nezmění se nic a provozovna Charvát v Plzni zůstane
v zastrčeném přízemí areálu na okraji města.

Změna přišla a hned dvakrát.

V listopadu 2021 jsme zveřejnili inzeráty a provedli výběrové řízení na nové
zaměstnance. To, co léta „údajně“ nešlo, se během několika dnů podařilo.
Jak vždy říkám, vše je o lidech. Výsledkem je zcela nový tým provozovny,
který je technicky silný, lidsky příjemný a dobře se starající o naše stávající i
nové zákazníky. V únoru 2022 jsme se přestěhovali do novostavby v plzeňské
průmyslové zóně. Máme reprezentativní prostory s vynikajícím technickým
zázemím pro zaměstnance a příjemnou recepci s prodejnou pro zákazníky.
Výhodou je i ideální a bezproblémové parkování.
Z reakcí zákazníků je tato změna hodnocena s nadšením a kladně.
Děkuji novému týmu, paní Kočí, panu Škardovi a panu Kočímu za vynikající
a zodpovědný přístup k zajištění chodu provozovny a spokojenosti zákazníků.

■ Prostorné výrobní a skladové zázemí je předností plzeňské provozovny

Co říci na závěr?

Ať vám to pěkně šlape, Plzeňáci. Vypadá to, že k tomu máte veškeré předpoklady. V perfektním zázemí se zabydlel nadějný tým.
ptal se: Jiří Franc, foto: Václav Kubec a Jiří Franc
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NOVÝ ZPŮSOB PŘÍSTUPU K ČESKÉMU TRHU

CÍLEM JE ROZLIŠOVAT POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ A TÍM NEJLEPŠÍM PŘÍSTUPEM SE JIM VĚNOVAT
Naše společnost má v současné chvíli na evropském trhu cca 500 stabilních zákazníků s různými obraty. Zákazníky
jsou světoví výrobci strojů, střední a menší výrobci napříč různými odvětvími (zemědělské stroje, stavební stroje,
kolejová vozidla, medical odvětví atd.). Dále pak nespočet drobných zákazníků, kteří k nám chodí na lokální servis.
Jak tomu bylo doposud a proč nový přístup

Doposud jsme všechny zákazníky (vyjma historických zákazníků našich
provozoven) obsluhovali přes hlavní výrobní závod ve Zbraslavicích.
Nerozlišovali jsme typ zakázky. Zákazník poptal, objednal a my jsme
zakázku zařadili do plánu výroby. S rostoucím počtem zákazníků se však
i přes navyšování kapacity ve výrobě prodlužují termíny dodání. To je
problém zejména u menších firem, které neplánují a hadice objednávají
i s týdenní lhůtou. Pro naše plánování výroby je to pak velice složitá
situace. Naopak velcí prvovýrobci objednávají na dlouhou dobu dopředu
a mají jiné nároky na prokázání kvality, jako např čištění hadic a trubek,
zákaznické značení, barevná rozlišení okruhů atd. Samozřejmostí
u těchto zákazníků jsou pravidelné výrobní audity, které často vyžadují
náročnou přípravu. Jelikož jsou pro nás obě skupiny zákazníků důležité,
začali jsme postupně měnit strategii v obsluze zákazníků.

Významnější úlohu budou hrát provozovny

Klíčovou roli v novém systému přístupu k trhu budou mít naše lokální
provozovny. Po akvizici provozoven HYDROFLEX v prosinci 2020 máme
po celé České republice celkem 15 provozoven (včetně prodejny Zbraslavice a Opava). Když si vezmeme, že na každé provozovně jsou minimálně 3 zaměstnanci a jeden z nich je zkušený technik, je to ohromná
technická podpora na celém území ČR.
Největší výhodou provozoven je však výroba hadic ve velice krátkých
termínech a operativní dodávky materiálu.
Menší zákazníky budeme proto postupně předávat na provozovny
a na „základně“ ve Zbraslavicích bude preferována sériová výroba,
kterou je nutné plánovat.

Nová struktura trhu vyznačená na mapě ČR

Z pohledu organizace to znamená následující změny:
Velcí zákazníci spadají pod obchodní úsek ve Zbraslavicích,
kde se o ně stará zkušený team prodejců, referentek
a techniků. Prozatím je území rozděleno do 4 regionů,
ale perspektivně zůstanou pouze 3 regiony, jak je vyznačeno
na přiložené mapě. Menší zákazníci jsou v této chvíli již
obsluhování z provozoven, nebo je tam postupně s citem
předáváme.

■ Štěpán Mejstřík, vedoucí prodeje CHARVÁT GROUP Zbraslavice

OBCHODNÍ ÚSEK

sériová výroba ve Zbraslavicích:

Vedoucí prodeje – Štěpán Mejstřík
Prodejci – Tomáš Čížek, Tomáš Kunczik, Jaroslav Dvořák

PROVOZOVNY:

Vedoucí provozoven – Václav Kubec
• Praha
• Plzeň
• Ostrava
• Brno
• Liberec
• Staré Město

• Hradec Králové
• Sokolov

• Nové Město nad Metují
• Zbraslavice

• Opava
• Kolín

• Rakovník
• České Budějovice

Jak se to dotkne zákazníků

Přesunem některých menších zákazníků na provozovny nám vznikne více prostoru pro plánování velkých sérií ve výrobě ve Zbraslavicích.
Zároveň si uvolníme prostor pro navyšování výrobní kapacity tak, abychom od 2. poloviny roku 2022 mohli vyrábět 4.000 ks denně (jenom
ve Zbraslavicích), k tomu provozovny a Charvát AVHB v Opavě. Zákazníci, pro které budeme vyrábět hadice na provozovnách, budou moci
objednávat s kratšími dodacími termíny.
autor: Štěpán Mejstřík, redakční úpravy: Jiří Franc
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CHARVÁT CTS A.S. POPÁTÉ NA VELETRHU IFAT V MNICHOVĚ

Ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2022 se v německém Mnichově konal opět mezinárodní veletrh IFAT. Tentokrát kvůli covidu
až po čtyřech letech. IFAT se řadí k největším veletrhům na světě se zaměřením na sektor environmentálních
technologií. Pravidelně zde vystavuje své výrobky více než 3000 vystavovatelů z téměř 60 zemí, kterým je k dispozici
výstavní plocha 260 000 m2. Veletrh navštíví až 140 000 návštěvníků, přičemž nebývale vysoký je podíl zahraničních
návštěvníků (45 %), kteří přijíždí ze 160 zemí světa.
Společnost CHARVÁT CTS a.s. se veletrhu zúčastnila již popáté. Ve stánku o výměře 120 metrů čtverečních na venkovní ploše jsme
představili základní typy vyráběných nosičů kontejnerů s natahovacím výkonem od 5 do 20 tun. Jako úplně horkou novinku jsme na veletrhu
představili tříosý automobilový přívěs AP 03-27. Protože tento článek píšu v polovině konání veletrhu, je předčasné dělat závěry o jeho
úspěšnosti. Je však jisté, že účast na výstavě posiluje respekt předních výrobců nosičů kontejnerů vůči naší společnosti a mezi návštěvníky
rozšiřuje povědomí o našich výrobcích. V pátek, 3. 6. 2022 na konci veletrhu, upřímně poděkuji za dobrou práci celému výstavnímu týmu,
jehož členy letos byli Vladimír Jursa, Marek Košnář, Aleš Jeřábek, Jiří Charvát a hostesky Kristina a Denisa.
Jan Outlý
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LJUBA IVAKHIV
POMÁHÁ S PŘÍJMEM
UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ
Ve složité době příjmu uprchlíků z Ukrajiny se naše
zaměstnankyně ze Zbraslavic, Ljuba Ivakhiv, zapojila
do práce v KRAJSKÉM ASISTENČNÍM CENTRU POMOCI
UKRAJINĚ (KACPU) GASK v Kutné Hoře. Věnuje tomu
svůj volný čas od prvních dnů přílivu Ukrajinců do Čech.
Má k tomu veškeré předpoklady. Umí ukrajinsky i česky
a zná místní prostředí. Tak jsme si o tom spolu povídali.

NEJDŘÍVE NĚCO O SOBĚ

■ Ljuba Ivakhiv

Jsem ukrajinské národnosti a v České republice jsem 25 let. Narodila jsem se v roce 1972 v ukrajinském městě Ivano-Frankovsk-Verchovina.
Do Čech jsem přijela jako čtyřiadvacetiletá holka. Začátky byly složité, začínala jsem jako dojička krav na farmě na Karlovarsku. Chtěla jsem
si přivydělat. Mám ekonomickou školu, ale pracovala jsem tam, kde to bylo možné. Z Karlových Varů jsem se přemístila do Čáslavi, kde jsem
pracovala v prádelně. A v Čáslavi jsem se seznámila s manželem, na ubytovně. On je také Ukrajinec, byl tady déle než já a v té době už měl
živnostenský list. Do dneška se živí zedničinou. Když jsem s manželem otěhotněla, vrátila jsem se domů. Potřebovala jsem zázemí a syn se
narodil na Ukrajině. Po dvou letech jsme se rozhodli vrátit do Čech, abychom byli všichni spolu. Syn už má české občanství.
Ve Zbraslavicích pracuji na pozici referentka výroby armovaných hadic. Současně zastupuji vedoucího výroby. Nastoupila jsem před jedenácti
lety jako dělnice. Cca po pěti letech mi byla nabídnuta Dr. Charvátem pozice referentky. Bála jsem se, moc, že to nezvládnu. Ale zkusila jsem to.

PRÁCE V ASISTENČNÍM CENTRU GASK

Válka začala 24. února a já jsem již 27. února začala pracovat v Asistenčním centru v Kutné Hoře v GASKU. Pracuji tam ve volném čase, jak
se to hodí oběma stranám. Je nás tam víc, tak se střídáme. Na začátku to byl obrovský nápor, to běžel příjem nepřetržitě 24 hodin denně.
Teď už je to klidnější, přijíždí tak třetina toho, co na začátku. Centrum postupně omezilo provozní dobu do 22ti hodin a dnes je to do 17ti hodin.
On ten začátek byl velice krušný. Teprve se vytvářel systém příjmu, všechno bylo za pochodu a přicházelo hrozně moc lidí. Hlavní bylo zajistit
ubytování, to mají na starosti hasiči, kteří rozvezou Ukrajince do ubytovacích zařízení nebo do rodin.
Pak je nutné vyřídit vízum (Policie), zdravotní pojišťovnu (VZP), kontakt na pracovní úřad. Pomáháte s překladem, pomáháte s vyplňováním
formulářů, hledáte možnost, kontakty k zajištění školky, školy. Přicházeli lidé z různě postižených oblastí, v různém stavu, hodně maminek
s dětmi. Vyslechla jsem mnoho smutných příběhů. Katastrofa. Po té době už jsem docela vyřízená. Naštěstí už je toho opravdu méně,
a tak chodím hlavně o víkendech, tak na tři hodiny v sobotu a na tři hodiny v neděli.

MÁM STAROST O SVÉ BLÍZKÉ

V dnešní době internetu a mobilů jsem stále ve spojení se svým rodištěm. Mám tam přátele, příbuzné. Ivano – Frankovsk zatím není ohrožen,
ale kdoví, co bude. Mám o ně starost, i když to tam zatím funguje. Také tam mám stále rodinný majetek. Já sama někdy nevím, jestli jsem
doma tady, nebo na Ukrajině. Je to složité. Tam jsem se narodila a prožila mládí. V Čechách jsem už 25 let a mám tady také přátele, známé,
práci, rodinu, domov. Jsem ráda, že Česko hodně Ukrajině pomáhá, z toho mám opravdu velkou radost. Ráda bych zdůraznila, že k nám
z Ukrajiny nepřicházejí chudáci, nebo jenom chudáci. Přijíždějí i bohatí lidé, kteří mají peníze, velká auta apod. Ale oni neutekli proto, že by
neměli práci, oni nejsou ekonomičtí uprchlíci. Oni utekli proto, aby je nezastřelili. A doma jim padají na jejich domy rakety.
připravil: Jiří Franc, foto: Jiří Franc, Deník

■ Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině GASK v Kutné Hoře bylo v březnu 2022 permanentně přeplněné davy uprchlíků

Máme koně do každého dostihu
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NOVÁ ZKUŠEBNA ARMOVANÝCH
HADIC JE DALŠÍ CESTOU
K ZAJIŠTĚNÍ STÁLÉ KVALITY
Nová zkušebna nahradila starou, která cca po dvaceti letech
dosloužila. Nová zkušebna navíc umí vytisknout záznam průběhu
zkoušky, zaznamenat případné poklesy tlaku v hadici a vystavit
o zkoušce konkrétní armované hadice pro konkrétního zákazníka
tištěný report. Na otázky k tématu odpovídal Daniel Zdeněk,
vedoucí výroby armovaných hadic.

■ Daniel Zdeněk, vedoucí výroby hadic

JAK KONKRÉTNĚ PROBÍHÁ ZKOUŠKA?

TECHNICKÉ PARAMETRY ZKUŠEBNY

Nová zkušebna je vybavená automatickým plněním hadice s odvzdušněním.
Má k dispozici nízkotlaké (40–300 bar) a vysokotlaké čerpadlo (300–2000 bar).
Zkouška probíhá tak, že se hadice připojí na porty zkušebny. Nastavíme požadovaný tlak, který je dán typem hadicoviny. Pak zahájíme test. Ten probíhá tak,
že nejprve z hadice vyženeme veškerý vzduch, za pomoci speciální emulze.
Potom natlakuje zkušebna hadici na požadovanou hodnotu. Dojde k uzavření
okruhu. Můžeme zadat jak tlak, tak délku zkoušky přesně podle toho, jak nám
určuje norma. Po nějaké době, když se ustálí v hadici tlak, proběhne měření.
Důležitá je stabilita tlaku. Tu může narušit špatné nalisování koncovek, podtékání
pod objímkou, děravý nátrubek, únik přes těsnění apod. I když není na hadici
žádná závada, může tlak mírně kolísat. Vše zaznamenává zkušebna do grafu
a vyhotoví zkušební report. Ten obsahuje všechny potřebné údaje, jménem
zákazníka počínaje a hodnocením nastavených parametrů konče. Report
můžeme vytisknout přímo na zkušebně, či exportovat na flash disk.

S JAKOU ČETNOSTÍ TĚCHTO ZKOUŠEK UVAŽUJETE?

Vyrábíme 15.000 hadic týdně. Ke zkoušce vybíráme vždy první hadici ze svazku
a pak každou stou, někdy každou desátou. To v případě, kdy lisujeme na ručních
lisech. Pokud vyrábíme na poloautomatech (pracovně nazvané kolotoče),
tak zkoušíme každou první a poté vždy po hodině, protože tam vyrábíme velké
série. Jsou zákazníci, kde měříme úplně každou hadici. To záleží na jejich
požadavcích. Samozřejmě že tím vzniká nezbytně nutná časová prodleva. Jedna
zkouška trvá minimálně 5 - 10 minut.

DESTRUKČNÍ ZKOUŠKY

Zkušebna je schopna provádět i destrukční zkoušky. To znamená natlakovat
hadici na maximální možnou hranici, dokud nepraskne. Pro příklad hadicovina
1SN-K DN12 má maximální provozní tlak 200 barů a musí vydržet čtyřnásobek,
tj. 800 barů. Zkušebna je schopná natlakovat hadici až na 2000 barů, takže
je možno sledovat, jak velké maximální zatížení hadice vydrží, než dojde k její
destrukci.
ptal se: Jiří Franc, foto: Daniel Zdeněk, Jiří Franc
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Zkušebna od firmy Techmaflex
má označení STEST2000 XL ISD

ROZTEČ PŘÍPOJŮ
1200 mm
MAXIMÁLNÍ POČET PŘIPOJENÝCH HADIC
6
SPOTŘEBA VZDUCHU
100 Nl/mil
MAXIMÁLNÍ TLAK
2000 bar (29000 psi)
MINIMÁLNÍ ZKUŠEBNÍ TLAK
40 bar (580 psi)
VNITŘNÍ PROSTOR ZKUŠEBNY
1400x900x600 mm
HMOTNOST
600 kg
VYBAVENÍ
Automatické plnění zkoušené hadice
Automatické odvzdušnění
Vyprázdnění hadice od zkušební kapaliny
LED osvětlení
Tiskárna
Dotykový panel
USB a LAN připojení
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CLAAS SE STÁVÁ VÝZNAMNÝM ZÁKAZNÍKEM NAŠÍ SKUPINY
Společnost CLAAS nakupuje historicky hydraulické válce v našem podniku v Bardějově. Za rok 2022 jich nakoupí
v celkové hodnotě kolem 4 Mio EUR. Na další sezónu říjen – září jsou odvzorkovány a budou dodávány válce
v hodnotě 2,5 Mio EUR. Tím se CHSB stanou největším dodavatelem hydraulických válců pro společnost CLAAS.

Tento nesporný úspěch bardejovské firmy nám usnadnil přístup s hydraulickými hadicemi, které vyrábíme především ve Zbraslavicích.
Technologicky je náš zbraslavický podnik předurčen právě pro velké série menších průměrů. Spolupráce s firmou CLAAS začala již v roce
2020, kdy v červnu proběhl dodavatelský audit. Od roku 2021 jsme začali postupně dodávat v menších množstvích do Harsenwinkelu, Metz
a Törökszentmikklós.
Ve středu 11. května 2022 u nás proběhlo zásadní jednání, jehož cílem bylo posoudit naše výrobní kapacity (možnosti) a shodnout se
na množství, které bychom mohli vyrábět a dodávat. Naším společným cílem je v perspektivě dvou let dodávat 220–250 tisíc kusů hadic
ročně, přičemž v nastupující sezóně to bude již nejméně polovina.
Potřebná organizační a technologická opatření ve výrobě ve Zbraslavicích jsme provedli. Tato zvýšená výroba ovšem vyvolává opatření
v nákupu – diverzifikace dodavatelů metráže a posílení vlastní výroby koncovek. Výrobu koncovek zajišťujeme celkem 12 více vřetenovými
automaty, které v pravidelných cyklech procházejí generálními opravami. Tím se stroje udržují na požadované kvalitativní úrovni. Takto
postupuje i naprostá většina našich konkurentů.
Současné nárůsty ve výrobě hadic nás však přiměly k rozhodnutí pořídit nový osmi vřetenový automat. Jeho hlavní výhodou jsou kratší časy
obrábění, i když v našem typu výroby nelze dosáhnout ekonomické návratnosti investice. Jeho cena je přes 20 Mio Kč oproti 4 Mio Kč za stroj
po generální opravě. Je to však přeci jen zásadní krok k vyšší produktivitě a neoddiskutovatelné kvalitě.
JUDr. Jiří Charvát

■ 8 mi vřetenový automat MORI -SAY 632 AC

■ Výrobní hala armovaných hadic ve Zbraslavicích

SEZNAMTE SE – FIRMA CLAAS

CLAAS KGaA mbH je německý výrobce zemědělských strojů. Firma
byla založena v roce 1913 Augustem Claasem ve městě Clarholz
v Německu.

Z HISTORIE SPOLEČNOSTI
August Claas se svými bratry Franzem a Theemem vyvinuli mechanický vazač slámy a v r. 1921 si jej nechali patentovat. Tento vazač
slámy byl v tehdejší době na velmi dobré úrovni. Roku 1934
vyrobila firma Claas první sběrací balíkovací stroj. V roce 1936 se
pak začal vyrábět první kombajn. Tím si firma vybudovala velmi
významnou pozici na evropském trhu. V roce 2003 začala firma
Claas úzce spolupracovat se společností Renault – všechny
traktory Renault dnes nesou značku a barvy Claas. V roce 2008
se Claas stal 100% vlastníkem společnosti Renault Agriculture.
Společnost se podstatně rozšířila a nyní zaměstnává přes 9000 lidí
po celém světě. Její výrobní linky najdeme nejen v Evropě (kromě Německa, také v Anglii, Francii, Itálii, Polsku, Španělsku, Rusku,
na Ukrajině), Asii (Indie, Čína) a v Americe) (USA, Argentina). Hlavní činností společnosti je výroba zemědělských strojů.
Hlavními produkty jsou kombajny, traktory, teleskopické nakladače, žací stroje, samojízdné řezačky, sběrací lisy, obraceče
a shrnovače píce.
Zdroj: Wikipedia
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CHARVÁT CTS PRAVIDELNĚ INFORMUJE

Po vynikajících výsledcích v roce minulém v Okřínku rozhodně nespí na vavřínech. Navíc o své práci pravidelně
informují na firemních webových stránkách, kde umísťují nejzajímavější informace o životě ve firmě a o vybraných
realizovaných zakázkách. Podívejme se, o čem v posledních třech měsících napsali a co nafotili.

NOVÉ LED OSVĚTLENÍ LAKOVNY

V rámci projektu snižování spotřeby energií jsme pořídili a uvedli do provozu
nové LED osvětlení lakovny. LED svítidla tak nyní využíváme téměř v celém
areálu firmy.

NOSIČ KONTEJNERŮ CTS 12-42-S
NA PODVOZKU FORD 1833 4×2

Zákazníkovi aSERVIS Slaný jsme předali nosič kontejnerů FORD 1833
4x2_CTS 12-42-S. Nosič kontejnerů je určen pro přepravu kontejnerů
celkové délky od 3 300 do 5 100 mm podle DIN 30.722-1 (systém 1570 mm).
Mechanismus CTS 12-42-S má nosnost 12 000 kg a vyniká robustní spolehlivou konstrukcí. Celková hmotnost vozidla FORD 1833 4x2_CTS 12-42-S
činí 18 000 kg.

RÁM VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY CTS
PRO SYPAČ SCHMIDT

Zákazníkovi CROY Rakovník jsme zkonstruovali a vyrobili speciální RÁM
VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY pro sypač SCHMIDT Stratos F25-22. Rám je určen
pro multifunkční vozidlo MERCEDES-BENZ Unimog U530 / Nosič výměnných
nástaveb.

NOSIČ KONTEJNERŮ CTS 20-65-SK
NA PODVOZKU IVECO X-WAY

Zákazníkovi Iveco Truck Centrum Loděnice jsme předali nosič kontejnerů
IVECO X-Way AD 300X48 6x4_CTS 20-65-SK. Nosič kontejnerů je určen
pro přepravu kontejnerů celkové délky od 4 100 do 7 600 mm podle
DIN 30.722-1 (systém 1570 mm). Mechanismus CTS 20-65-SK má nosnost
20 000 kg a vyniká robustní spolehlivou konstrukcí. Ve verzi – SK má navíc
přední sklopné hákové rameno, které proti verzi – S zvětšuje rozsah
použitelných délek kontejnerů a snižuje nakládací úhel kontejneru. Celková
hmotnost vozidla IVECO X-Way_CTS 20-65-SK činí 26 000 kg.
z webových stránek CHARVÁT CTS připravil: Jiří Franc
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AKTUALITY Z DOSTIHOVÉ STÁJE

Domácí dostihová sezona se rozeběhla 4. dubna. Máme tedy
za sebou již více jak dva měsíce napínavých příběhů z dostihových
drah. V první části aktualit se podíváme do zahraničí. Naši zástupci
vítězili na Slovensku, v Polsku i v Itálii.

SUVERÉNNÍ PŘEKÁŽKOVÝ HATTRICK
STÁJE DR. CHARVÁTA

Úvodní mítink slovenské sezóny, který se v neděli 10. dubna uskutečnil v Bratislavě
ve Starém háji, skvěle vyšel překážkovým zástupcům modrožlutých barev Jiřího
Charváta, kteří bez většího vypětí ovládli všechny tři překážkové dostihy dne.
Byl to překážkový koncert v podání hvězd naší stáje a trenéra Pavla Tůmy. Nejprve
SWINGING THOMAS (Dylan Thomas) jistě o 2 1/4 délky zvítězil v Ceně Vertikála
(stch, 4+, 3600 m, 2.200 €), následně hvězdný ARKALON (Tiger Groom) potvrdil
mimořádnou třídu jedenácti délkovou demolicí soupeřů v Memoriálu Jindřicha
Němčanského (pp, 4+, 3600 m, 2.600 €) a poté dalších z elitních Charvátových
steeplerů RONCAL (Amaron) se stejným náskokem ovládl i Jarnú cenu Petržalky
(stch, 5+, 3800, 2.900 €). V sedlech všech tří byl Jan Faltejsek.

23. DUBNA ZNOVU BRATISLAVA
PETARDA PO BOJI PRVNÍ

Velká aprílová cena, Rovina I, 1800 metrů. Čtyřletý hnědák si připsal třetí vítězství
v kariéře (sedm startů, z toho šest v Bratislavě). V sedle Jan Verner, trenér Pavel
Tůma. Cílová kamera zdokumentovala tvrdý boj a vítězství o půl délky

■ Swinging Thomas / Bratislava 10. 4. 2022

■ Arkalon / Bratislava 10. 4. 2022

WROCLAV 3. KVĚTNA
JEDNO VÍTÉZSTVÍ, JEDNO TŘETÍ MÍSTO

Pavel Tůma a Jan Faltejsek stáli za triumfem DOMINIQUA (Motivator) v prvním
překážkovém dostihu letošní wroclawské sezóny v Nagrodě 20000 zl na 3600 metrů.
Zástupce stáje Jiřího Charváta o 3 1/2 délky porazil Arlingtona (Fly To The Stars).
Třetím místem ve stejném dostihu umocnil úspěch žlutomodrých barev již
jedenáctiletý ryzák AZTEK, v sedle Marek Stromský, trenér Tomáš Váňa.

MERANO A DON‘T DREAM 15. KVĚTNA

■ Roncal / Bratislava 10. 4. 2022

Tříletý DON‘T DREAM (Dream Ahead), ještě nedávno klasická naděje Dr. Charváta.
S Janem Faltejskem v sedle suverénně vyhrál hlavní dostih dne, proutěnky
pro tříleté Premio Prime Siepi (3000 m, 25.300 €). Trenér Pavel Tůma. Do stájové
kasičky přibylo 244 375 Kč. Byly to jeho první proutky v kariéře. Na fotkách
dvouletý.
připravil: Jiří Franc

■ Petarda / Bratislava 23. 4. 2022

■ Don‘t Dream

Máme koně do každého dostihu

■ Petarda / Bratislava 23. 4. 2022
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AKTUALITY Z DOSTIHOVÉ STÁJE POKRAČOVÁNÍ

Na předchozí straně jsme se věnovali začátku dostihové sezony na zahraničních kolbištích. Těsně před uzávěrkou
přišly další dobré zprávy z polské Wroclavi a z italského Merana. V posledním květnovém víkendu jsme zaznamenali
hned tři významná vítězství.

WROCLAW 28. KVĚTNA – AZTEK

Ve Wroclavi se dařilo žlutomodrým barvám Jiřího Charváta, jehož AZTEK (Moonjaz – Apaska, Scater) v úvodních proutěnkách Nagroda
20000 zl na 3800 metrů ukázal, že i v 11 letech dokáže ve finiši konkurovat mladším soupeřům a po strhujícím souboji o krk vybojovat
19. vítězství své bohaté kariéry. V sedle svěřence Tomáše Váni byl Marek Stromský. Skvělá příprava od Tomáše Váni. Je obdivuhodné,
že tento ryzák absolvoval první dostih již 7. července 2013 a v jedenácti letech to nandal mnohem mladším soupeřům. Za svou dosavadní
kariéru vydělal již 3 660 tis. Kč

WROCLAW 28. KVĚTNA – FRENCH CHARDONAY

Skvěle si vedl ve Wroclavi také vlastní Charvátův odchovanec FRENCH CHARDONNAY (Chardonnay Tcheque – French Quebec, Excellent Art)
z lotu Pavla Tůmy, který ve steeplechase Nagroda 24000 zl na 3600 metrů s Janem Faltejskem lehce o 4 délky zdolal domácího
Kontrargumenta (Ruten).
Po vítězství AZTEKA to byl druhý triumf dne pro naši stáj a jenom jsme potvrdili oficiální název dostihové soboty „Český den ve Wroclavi“

RAKEŤÁK RONCAL S FALTEJSKEM ZVÍTĚZILI V MERANU STYLEM START – CÍL

Skvělý výkon podal pětiletý valach RONCAL (Amaron). Svěřenec Pavla Tůmy při svém třetím letošním startu nenechal ve steeplechase
Premio Val Martello (4+, 3550 m, 18.000 €,) nic náhodě, od startu udával tempo a ač se na něj v závěru pokoušel zaútočit Palm Springs
(Maxios) s Josefem Bartošem, Jan Faltejsek měl situaci pevně v rukou. RONCAL, zvaný svými dostihovými fanoušky RAKEŤÁK, získal tak
ve svém dvanáctém startu na překážkách zcela jistě deváté vítězství. Z výletu do Merana přivezl do stájové kasičky 191 250,- Kč.

AKTUALITY Z DOMOVA

Na domácí půdě jsme zaznamenali několik výrazných úspěchů.
Nejvíce se nám dařilo v Pardubicích.

PARDUBICE 8.5.

Úkol zněl tři vítězství, komentoval očekávání majitele trenér Pavel Tůma.
Nakonec byla vítězství dvě a jedno druhé místo.

NIGHT MOON

Podle očekávání zvítězil šestiletý ryzák NIGHT MOON v hlavním dostihu,
v ceně Koroka. Nebylo to ale vůbec snadné. Velká nesnáz přišla na předposledním skoku. Proutěnou překážku neskočil šestiletý syn výborné překážkové
klisny Nostalgie vůbec dobře a jen zásluhou žokeje Jana Faltejska, který vybalancoval a ustál nečistý doskok, neztratila dvojice šanci bojovat o vítězství.
„Faltejsek je borec,“ smekl před uměním stájového žokeje trenér Pavel Tůma.

■ Jan Faltejsek a Night Moon

GATSBY

Pětiletý GATSBY si poradil se soupeři v Ceně společnosti Tipsport Steeplechase
crosscountry, kategorie: III, 4400 m, 90 000 Kč, handicap. V sedle s Janem
Faltejskem zvítězil s přehledem s výrokem LEHCE.

NORTHERLY WIND

Třetí vítězství se nekonalo. Desetiletý NORTHERLY WIND doběhl na druhém
místě. Pardubická cross country Pohár BICZ holding 2022. Steeplechase
crosscountry, kategorie: III, 3500 m, 90 000 Kč byla jeho skokovou premiérou.
V sedle opět Jan Faltejsek, trenér Pavel Tůma.
Informační zdroj Fitmin and Turf Magazín

■ Jan Faltejsek ustál nemožné – je to borec

21. 5. COUPSTAR

Čtyřletý hnědák, valach, v sedle s Janem Faltejskem se postaral o další vítězství naší stáje v Pardubicích. Trenér Pavel Tůma. COUPSTAR zvítězil poprvé
ve své kariéře, a přitom si poprvé vyzkoušel crosscountry. Cena společnosti
Falcon security, s.r.o., Steeplechase crosscountry IV. kat. - 3200 m, cena, 4letí.

21. 5. JAN VERNER A NEW FRIEND

První start v životě a hned vítězství. Tříletý hnědák NEW FRIEND si vyzkoušel
21. května pardubickou rovinu a potvrdil roli favorita. V Ceně Dostihového
klubu Rovina IV. Kat. - 2800 m, cena, 3letí zvítězil s přehledem s výrokem
V. LEHCE. Zvítězil o neuvěřitelných 15 délek. Trenér Pavel Tůma.
připravil: Jiří Franc
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■ Jan Verner a New Friend
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HAZARDER NEJLEPŠÍM TŘÍLETKEM 2021 IN MEMORIAM

Tradiční Galavečer českého turfu se stejně jako před rokem kvůli nejisté epidemiologické situaci neuskutečnil.
Vyhlášení nejúspěšnějších aktérů uplynulé sezóny tak proběhlo 3. dubna při zahájení dostihové sezóny (GOMBA
HANDICAP) v Chuchli Areně Praha. Hodnocení se konalo po skončení dostihového dne. V nejprestižnější kategorii
Kůň roku zvítězil Nagano Gold, který se tak stal třetím trojnásobným vítězem této ankety. Naše dostihová stáj
Dr. Charvát v hodnocení uspěla hned třikrát.

NEJLEPŠÍ DVOULETÝ HŘEBEC/VALACH: RED CORAL

Svěřenec Pavla Tůmy reprezentuje stáj Jiřího Charváta, který je rovněž jeho chovatelem. Loni ve třech startech nepoznal porážku. Postupně
totiž triumfoval ve Fitmin Cupu, Simsonově Ceně a Ceně zimního favorita, v níž zvítězil jako první český odchovanec od roku 2015.

NEJLEPŠÍ TŘÍLETÝ HŘEBEC/VALACH: HAZARDER

Hvězdná chvíle svěřence Pavla Tůmy přišla v Českém Derby, na jehož listinu vítězů se tak podruhé zapsala stáj Dr. Charvát. Do rovinového
vrcholu Hazarder odskakoval v roli favorita, když silnou koncovkou ovládl už Memoriál JUDr. Otakara Frankenbergera. Na konci loňského roku
bohužel uhynul.

NEJLEPŠÍ PROUTĚNKÁŘ: RONCAL

O trofeji pro stáj Dr. Charvát a trenéra Pavla Tůmu bylo jasno už po zveřejnění nominací, přičemž z reprezentantů žlutomodrých barev obdržel
nejvíce hlasů Roncal. Ten patří k vycházejícím hvězdám, když loni ovládl čtveřici italských Gr. 2 dostihů pro čtyřleté a ve vítězství proměnil
i jediný český start v Křišťálovém poháru. Pořadí na dalších místech proutěnkářů obsadili další dva koně Dr. Charváta: 2. Dominique, 3. Cheminée.

zdroj: Tisková zpráva JC, kráceno a upraveno: Jiří Franc

Máme koně do každého dostihu
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ci tradiční kyvadlová doprava zdarma!

40. Cena jezdectví

mládeže Dopravní podnik Hipodrom

← ZPĚT

společnosti
Tipsport
www.hipodrom.cz

213, 434 01 Most

NEDĚLE 12. 6. 2022 od 13.00 hodin

Během dostihů bude návštěvníkům k dispozici tradiční kyvadlová doprava zdarma!

OD Prior
á doprava zdarma!

1. náměstí

Čs. mládeže

Dopravní podnik

HIPODROM MOST a.s., K Hipodromu 213, 434 01 Most
nik Hipodrom ← ZPĚT

www.hipodrom.cz

Vstupenky v prodeji na pokladně u vstupu od 10.30 hod. Platba pouze v hotovosti.

www.hipodrom.cz

tvení

Hipodrom

