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CHARVÁT GROUP

SLOVO REDAKTORA
Vážení čtenáři, 
skončilo definitivně léto a začal podzim. 
Většina z nás má za sebou dovolenou  
a řadě z nás přibyly školní povinnosti našich 
ratolestí. Také ve firmě byla druhá polovina 
léta opět nabitá událostmi. Oslavili jsme 
společně s našimi zaměstnanci dvacáté vý-
ročí existence Hipodromu Most. V polovině 
září uspořádala společnost CHARVÁT 
Group ve Zbraslavicích Den otevřených 
dveří pro zaměstnance a jejich rodinné pří-
slušníky. Jsem přesvědčen o tom, že ten, 
kdo přišel, rozhodně nebyl zklamán. Zejmé-
na rodiny s dětmi měly o zábavu postaráno 
a byl to pro ně vlastně Dětský den – alespoň 
tak to vnímala moje vnoučata. Dr. Charvát 
sice říká, že v poslední době nějak moc  
slavíme a že to nemusí vypadat navenek 
dobře, ale v průběhu dne měl možnost 
osobně provádět účastníky Dne otevřených 
dveří všemi výrobními prostorami a určitě 
bylo čím se pochlubit. Přinášíme také infor-
mace z CHARVÁT CTS, kde již téměř zaplni-
li stroji a lidmi novou svářecí halu. Navíc 
zakoupili a uvedli do provozu zbrusu novou 
frézku. V Semilech se také nenudí. CHARVÁT 
AXL ukončil v září úspěšně zakázku těžko-
tonážních hydraulických válců pro lisovací 
stroje v automobilovém průmyslu. Prvotříd-
ní kvalita, prestižní výrobek. V rubrice „Žijí 
mezi námi“ přinášíme tentokrát příběh Kar-
la Stanke, vedoucího technologa z Okřínku. 
Tomu se podařilo společně s partnerkou 
dosáhnout mezinárodní úrovně ve sportov-
ních soutěžích tanečních párů. A že je to 
pořádná dřina, to mi věřte. Hipodrom Most 
přivítá v sobotu 14. října nejbohatší do-
stihový den letošní sezóny.  

Jiří Franc
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KRISTÝNA JUSTOVÁ ZAMÍŘILA NA MATEŘSKOU

Kristýna Justová, pro mnohé Týnka. Každý zaměstnanec CHARVÁT Group 
ve Zbraslavicích, každý návštěvník u majitele společnosti se s ní v průběhu 
posledních více jak dvou letech mohl setkat v roli asistentky JUDr. Charváta. 
V pátek 8. září byla v zaměstnání letos naposled. Nastoupila na mateřskou 
dovolenou a vydává se vstříc nové životní roli - roli matky dítěte. Někteří 
spolupracovníci si mysleli, že to stojí za zmínku v Magazínu. Tak jsme při-
pravili malý medailonek.
Kristýna se narodila 2. srpna 1989 a převážnou část života prožila ve Žle-
bech. Poslední dva roky žije v Čáslavi. Před nástupem do Zbraslavic praco-
vala v roli administrativní pracovnice ve Stanici technické kontroly v Čásla-
vi a přitom se jí podařilo doplnit si dálkovým studiem vzdělání. V lednu 
2015 nastoupila k Dr. Charvátovi do Zbraslavic na pozici asistentky ředite-
le. V této náročné funkci setrvala až do května 2017. Pak přenechala místo 
své předchůdkyni, Kateřině Kyselé, která se vrátila z mateřské dovolené.  
V té době již bylo také jasné, že se s Kristýnou něco děje, že také ji čekají 
mateřské povinnosti. Posunula se v rámci firmy na pozici referentky náku-
pu a hezky těhotněla. Dva dny před odchodem na mateřskou dovolenou 
jsme jí položili pár otázek.
  
Co vás v práci nejvíc bavilo a co jste zrovna ráda neměla?  
Kdybych měla být upřímná, tak začátky byly krušný :-D. Troufnu si ale říct,  
že po nějaké době si všechno sedlo a pak už to se mnou nebylo snad tak hrozné… 
Prošla jsem přes sekretariát, účtárnu a nákup. Každá práce měla něco, pokud 
si ale mám vybrat, tak nejvíc mě bavila práce v nákupu, nejméně pak v účtárně.

Máte možnost spolupracovníkům něco vzkázat…
Za ty necelé tři roky v Charvát Group jsem se, myslím, dost věcí naučila, takže 
bych určitě chtěla poděkovat za to, že jsem měla možnost tu pracovat a být 
součástí tohoto kolektivu. Zároveň všem moc děkuji za spolupráci a přeji hod-
ně štěstí a úspěchů nejen v pracovním, ale i osobním životě.

Vaše zájmy, koníčky – jak ráda trávíte volný čas, když na to byl čas…
Ráda trávím čas s mojí rodinou, mám ráda přírodu, zvířata, sport... Ideální je 
pro mě tedy kombinace všeho výše zmíněného. Snažíme se s rodinou a přáte-
li dodržovat tradici, že alespoň dvakrát ročně vyrážíme na túry do hor, v ČR 
mám nejoblíbenější Krkonoše. Všude s sebou navíc tahám svoji výmarskou 
ohařku, kterou se snažím už 
dva roky vychovat :) 

Čekáte miminko, prozradíte 
pohlaví, případně jméno? 
Je to holčička. Předpokláda-
ný termín porodu je 3. listo- 
padu a s největší pravděpo-
dobností se bude jmenovat 
Elen. Na mateřské mám  
(zatím) v plánu zůstat tři 
roky, uvidím až podle situa-
ce, třeba bude nakonec 
všechno jinak... S výchovou 
své dcery se spoléhám 
sama na sebe a na jejího 
tatínka samozřejmě :).  Moc 
se těším se na novou životní 
roli mámy.  

■ V „nákupu“ se Kristýně Justové líbilo 
     nejvíc. Na snímku se svou spolupracovnicí 
    Věrou Šafránkovou
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NEJVĚTŠÍ AKVIZICE 
V HISTORII: SBAJ a.s. 
Naše firemní uskupení vyrábí tři skupiny výrobků – hydraulické komponenty, 
letecké podvozky a nosiče kontejnerů (podnik v Okřínku). Objemem je  
největší hydraulika, cca 900 milionů Kč z celkového obratu 1,2 miliardy Kč.  
Z tohoto hlediska, s ohledem na celkový růst, by se zdálo rozumnější inves-
tovat do posílení letecké výroby nebo manipulační techniky. Koupě firem se 
však neděje jen podle přání kupujícího. Můžete koupit jen ten podnik, který 
aktuálně k prodeji je.

Převzetí slovenského výrobce hydrauliky SBAJ a.s. se sídlem v Bardějově je pro nás obrovskou výzvou a šancí. Důvod první 
- SBAJ a.s. je svojí výrobní kapacitou daleko největší podnik naší skupiny. Jestliže kupříkladu naše firma ve Zbraslavicích  
má 7.500m2 zastavěné plochy, tak v Bardějově máme k dispozici 25.000 m2 nově zrekonstruovaných výrobních ploch.  
Důvod druhý - SBAJ a.s. vyrábí v objemu stejné množství hydraulických válců jako naše firmy ve Zbraslavicích a v Semilech,  
cca za 10 milionů EUR. V bardějovském podniku dnes pracuje 220 zaměstnanců a při vhodném investování lze zvýšit objem 
výroby minimálně o 50 %. Takový tam byl stav byl stav již před krizí v r. 2008/2009. Důvod třetí - SBAJ a.s. má renomované 
zákazníky – CLAAS, LIEBHER, HMF, CATTERPILLAR. Přístup k těmto zákazníkům nám usnadní prodej ostatních produktů 
skupiny. 

Kupní smlouva byla podepsána na samém konci září 2017. Realizace transakce proběhne v první dekádě října 2017.  
S čerstvou akvizicí SBAJ a.s. dosáhneme jako skupina obrat 1,6 Mld. Kč a budeme zaměstnávat 800 lidí. 

JUDr. Ing. Jiří Charvát, jednatel 

ZATÍM NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH TRIP TO RHODOS
Česká dostihová veřejnost je na přelomu září a října  
fascinována Velkou pardubickou. Pardubické překážko-
vé dostihy mají u nás velkou popularitu a sledovanost. 
Ovšem skutečně pravým smyslem chovu anglického  
plnokrevníka je rychlost. A ta se měří v rovinových dosti-
zích. Proto ve světě požívají rovinové dostihy podstatně 
vyšší reputaci než ty překážkové. Podle mezinárodního  
ratingu je již několik let nejlepším českým rovinovým 
koněm Trip to Rhodos ze stáje Dr. Charvát. 

TŘETÍ 
V PRIX CADRAN
Ve francouzském Chantilly se v sobotu 30. září běžel nej-
prestižnější supervytrvalecký dostih Evropy na vzdálenost 
4.100 m, nejvyšší kategorie GR1 – Prix Cadran. Na startu 
se každoročně schází evropská dostihová elita. Trip to Rhodos skončil v minulém a předminulém roce vždy na čtvrtém místě.  
Letos dokončil na vynikající 3. pozici. Podle oficiálních statistik Jockey Clubu vede osmiletý hnědák Trip to Rhodos stále žebříček koní 
v ČR. Ve své kariéře absolvoval 29 dostihů, z nichž 10 vyhrál a ve 14 ti se umístil. Za svou kariéru vyběhal doposud úctyhodných  
7,094 milionu Kč. Trip to Rhodose jsme koupili na aukci ročků v Deauville v roce 2010 za 40.000 EUR. Jeho otec, Rail Link (GB),  
je vítězem dostihu Prix de l‘Arc de Triomphe.
Otevřete si na: http://www.dostihyjc.cz/kun.php?id=45060 záznamy dostihů tohoto skutečného hrdiny.

Diana Charvátová
foto: Frank Sorge, galoppfoto.de
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CHARVÁT Group s.r.o. akvíruje systematicky
Firma CHARVÁT Group s.r.o. si díky dobré kondici může akvizice dovolit. Při správné volbě kupované firmy je to nejlepší a nejrychlejší 
způsob rozvoje firmy a pokrytí trhu. Jak říká Dr. Charvát, do Zbraslavic se již více strojů nevejde a stejně by se nám nikdy nepodařilo získat 
v našem regionu další pracovní síly. Tak je potřeba ty stroje, výrobní programy a pracovní sílu sehnat jinde. Samozřejmě je nutné pro úspěš-
né akvizice vytvořit odpovídající podmínky a být silným hráčem na trhu průmyslové hydrauliky, s odpovídající tržní silou. Letošní slovenská 
akvizice je doposud největší v historii. Podívejme se však do let minulých, jak šly akvizice za sebou. Při příležitosti koupě Bardějova je 
dobré udělat si malou rekapitulaci. Postačí nám k tomu fotografie areálů s názvy firem a letopočet. Pro zjednodušené pochopení akvizič-
ních aktivit skupiny CHARVÁT existuje jednoduché vysvětlení: Kudy teče hydraulický olej, tudy kráčí Dr. Charvát. Výjimkou z tohoto pravidla 
je HIPODROM Most, ale kdo zná angažovanost rodiny Charvátovy v dostihovém sportu, tomu je jasno.                 

Text: Jiří Franc, foto archiv

■ První akvizice Dr. Charváta byla 1. ledna 1998 privatizace 
     Technometry ve Zbraslavicích. Tehdy to byla ovšem třetinová 
     fabrika oproti dnešnímu stavu na snímku. V lednu 2006 je založena    
    CHARVÁT Group s.r.o. a přebírá činnost v plném rozsahu. 

■ AVHB - Hydraulika s.r.o. 2006

■ CHARVÁT AXL 2012 ■ CHARVÁT HYKOM 2012

■ CHARVÁT CTS 2013 ■ HIPODROM Most 2016
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V sobotu 16. září se konal Den otevřených dveří CHARVÁT Group s.r.o  
ve Zbraslavicích. Dešťové přeháňky a celkově nevlídné počasí vůbec  
neodradilo od účasti téměř 300 návštěvníků z řad zaměstnanců a jejich 
rodinných příslušníků. V podstatě všechno kromě počasí vyšlo perfekt-
ně. Vynikající raut, skvěle vybrané atrakce pro děti a komentované pro-
hlídky všech úseků továrny se těšily velkému zájmu všech. Poděkování 
za hojnou účast patří všem, kteří přišli. Na hladkém průběhu odpoledne 
se podíleli vybraní průvodci, kteří provázeli zaměstnance ve skupinkách 
všemi provozy. Byli to Dr. Jiří Charvát, Štěpán Mejstřík, Pavel Trnka  
a Pavel Kubín. Zájem byl do poslední chvíle, takže se všichni několi-
krát vystřídali. S celou akcí pomáhalo více organizátorů, ale největší 
poděkování patří Ditě Pelikánové, která měla všechno na hrbu. Jediné,  
co nedokázala přes veškerou snahu zařídit, bylo nebe bez mráčku.  
Je však vidět, že když se chtějí lidé bavit, na počasí nezáleží. 
Tak zase někdy příště !!!
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CHARVÁT CTS MODERNIZUJE OBRÁBĚCÍ STROJE
V Okřínku u Poděbrad se ve společnosti CHARVÁT CTS rozbíhá řada nových projektů. A investují. Nová svářecí 
hala, dokončená v závěru minulého roku je již v provozu a připravuje se ještě na instalaci svařovacích robotů. 
Kromě toho byla letos v září uvedena do provozu nová holandská frézka STYLE BT 1500. Informace k účelovosti 
nákupu nového stroje poskytl technolog Ing. Jaromír Soukal. Můžeme prozradit, že Ing. Soukal pracuje ve fabrice 
v Okřínku již od r. 1978, takže je zde nejstarším pamětníkem.

Proč nová fréza? 
Potřebovali jsme nahradit zastaralé tech-
nologie na vrtání a ostatní obrábění tech-
nologiemi modernějšími, které můžeme 
programovat. Využijeme CNC řízení a mož-
nost ukládání jednotlivých programů. Vybrali 
jsme poměrně velký stroj, abychom mohli 
obrábět i velké svařence. Má zdvih na ose 
X 1500 mm, výkon na vřeteni 15 kW a na 
stůl můžeme naložit skoro třímetrové kusy  
do hmotnosti až 1000 kg. 

K čemu obrobky využijete? 
Zejména pro výrobu kontejnerových mecha-
nismů, ale i pro další programy. Patří mezi 
ně například výroba automatických dávko-
vačů nebo nástupních plošin pro tramvaje. 
V některých případech budeme moci omezit 

nákup v kooperacích a vyrábět si díly sami. 
Nový stroj umožňuje provádění v podsta-
tě veškerých obráběcích operací – vrtání,  
frézování, vystružování, úkosování atd.  
Většinu těchto operací jsme doposud prová-
děli na různých konvenčních strojích nebo 
jsme je museli nakupovat. Nyní to zvládne 
jeden stroj, produktivně a přesněji.  

V jaké fázi je uvedení do plného provozu?  
Stroj je připraven. Nyní osazujeme postup-
ně další nástroje a programy. Po doškolení 
pracovníků jsme schopni během týdne roz-
jet plný provoz. Školíme čtyři pracovníky,  
aby byla zastupitelnost. Pro základní, pravi-
delný provoz, z nich vybereme dva nejlepší. 
Školení absolvují aktuálně Radek Kubíček, 
Jarda Veselý, Víťa Langr a Luboš Nepovím. 

Kromě toho se připravuje na programování 
stroje i náš programátor Petr Nimec, který se 
bude postupně starat o programování všech 
našich CNC řízených strojů. 

text a foto: Jiří Franc
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JAK VYPADÁ HALA DNES? 
Ve svařovně je k dispozici již osm svářecích pracovišť. Prostory svařovny využívá až 
dvanáct svářečů. Novinkou je mohutný svářecí stůl, součást svařovací stavebnice 
SIEGMUND. Mimo vybavení svařovny haly byly postupně zakoupeny nové stroje,  
o kterých jsme již v Magazínu informovali – řezací stroj OMNICUT a CNC fréza  
STYLE. Novinkou ve firmě je Svařovací stavebnice SIEGMUND, včetně mohutného 
svářecího stolu. 

Informace a foto poskytl: Milan Vecko, mistr výroby-svařovna, dělírna

„Za veliký úspěch považuji celkovou realizaci výstavby svařovny, pro naši společnost CHARVÁT CTS je to obrovský pokrok. Jsem velice rád,  
že jsme prosadili investici do svařovacích stolů. Byl jsem si jist, že se jedná o správné rozhodnutí. Již v minulosti mě tato investice potěšila  
v jiné firmě, mám s tím dobré zkušenosti. Jsem trochu nervózní z rozjezdu robotizovaných pracovišť. Mám k dispozici řadu výborných  
svářečů, ale zkušeností s touto novou technologií máme velice málo“ vyjádřil své osobní pocity Milan Vecko, mistr výroby.

Když slavili 12. dubna 2017 v CHARVÁT CTS Den otevřených dveří, 
byla hala nové svařovny vybrána jako to správné místo, kde se oslavy 
budou konat. Tehdy se hala proměnila na jeden den v kulturně spole-
čenský svatostánek. Portálový jeřáb posloužil jako zázemí pro taneč-
nici na šálách a jinak pouze vzduch.

NOVÁ SVAŘOVNA CHARVÁT CTS  
SE PLNÍ STROJI A LIDMI

■ Otvory slouží k upínání příslušenství, potřebného      pro konkrétní svařovací postup.      V té mnohostrannosti je výhoda celé svařovací      stavebnice.

■ Sestava dvou svářecích stolů, každý o rozměrech 1,5 x 3 metry. 
     Pro vlastní výrobu stolů SIEGMUND je použita nástrojová ocel, 
     opatřená plasmanitridací s povrchovou tvrdostí 850 Vickers.

■ Den otevřených dveří může začít – 12. dubna 2017.

■ Aktuálně je prostor svařovny využíván v plném rozsahu pro pracoviště           
     ručního svařování. Většina volné plochy je určena pro robotizované 
     svařování. První robotizované pracoviště očekáváme v prosinci   
     letošního roku a druhé zhruba o tři měsíce později.
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V CHARVÁT AXL SEMILY UMÍ OPRAVDU VELKÉ VÁLCE
Není válec jako válec. Platí to i o těch hydraulických. Různé délky, průměry, náročnost obrábění, způsob využití. V Semilech se pustili 
do výroby válců, které zatím v celé skupině CHARVÁT nikdo nevyrábí. Jsou to obři. Používají se v mohutných automatických hydraulic-
kých lisech. Lisy zpracovávají převážně recyklovaný materiál pro výrobu různých prvků interiérů automobilů. S finálními výrobky se tak 
můžete setkat nejenom v kabině vozidla, ale také zavazadlovém prostoru nebo na dalších místech, kde slouží například k odhlučnění. 
Detailní informace o výrobě poskytl Lukáš Novotný, obchodní ředitel a produktový manažer. 

Mohl by jste stručně charakterizovat pro-
jekt? 
Připravovali jsme jej celý rok. Tyto válce jsou 
provozovány na automatických hydraulic-
kých lisech, které pracují ve velmi náročných 
pracovních podmínkách. Nepřetržitý provoz, 
prašné prostředí, mikrovlákna, vysoké cyklic-
ké namáhání, práce v automotive provozu. 
Válce mají základní rozměr 310x290x2100 mm 
a jeden kus váží 2,4 tuny. Pracují při pro-
vozním tlaku 30 MPa, takže síla přenesená  
válcem je až 220 tun. Vyrobili jsme celkem  
4 kusy a celou zakázku jsme dokončili  
12. září 2017. 

Co taková zakázka pro vás znamená
Je to velký krok do užší skupiny TOP světo-
vých výrobců hydraulických válců. Zároveň 
je to vstupenka k významným lisařským 
zákazníkům především z Německa. Otevírá 
se nám tak další prostor v odvětví výroby 
velkých těžkotonážních hydraulických válců. 
CHARVÁT AXL je aktuálně schopen vyrábět 
válce o průměru pístu 450 mm při zdvihu 
až 3500 mm. Menší průměry dokážeme  
i v delších zdvizích. Pro možnost uplatnění se  
na novém trhu byl pořízen obráběcí stroj 
Doosan Puma 700XLY 

Robustní konstrukce umožňující přenos dy-
namických sil a odolná vůči rázům a vysoké-
mu namáhání.
Píst s pístnicí z monobloku (z jednoho kusu), 
pístnice svépomocí chromována a brouše-
na. Specifická sada těsnění pro nejnároč-
nější podmínky. Vysokopevnostní materiál.  
Polotovary v podobě výkovků. Důraz je kladen 
na životnost válce min 3 roky v nepřetržitém  
 
 

provozu. Tento typ velkých hydraulických 
válců s sebou nese i otázky týkající se dra-
hých přípravků pro obrábění a chránících 
přípravků, manipulaci s materiálem (jeřáby 
a manipulační prostředky), důkladné čiště-
ní a maximální šetrnost při vlastní montáži  
a manipulaci s dílci. Cenová úroveň těchto 
válců se pohybuje v rozmezí 300 až 600 tis. 
Kč za jeden kus. 

Text a foto: Jiří Franc

PŘEDSTAVUJEME 
DOOSAN PUMA 700XLY
Počet řízených os 4
Oběžný průměr nad ložem 1140
Max. průměr soustružení 750
Max. délka soustružení 3250 / 5050
Max. průměr soustružené tyče 164
Otáčky – ot./ min. 1500 - 2. stupně
Výkon motoru - kW / 30 min. 45 (75)
Počet nástrojů 12

Stroj je vybaven Y osou a poháněnými nástroji, 
což podstatně zvyšuje technologické možnosti 
obráběcího stroje a přináší významný příspěvek 
k možnosti zhotovit obrobek na jedno upnutí.

PROVEDENÍ LISAŘSKÝCH VÁLCŮ

■ Vladimír Hošek dokončuje montáž 
     za pomoci výkonného momentového klíče



Na předchozí stránce jsme hodnotili zejména výsledek projektu výroby velkých válců v CHARVÁT AXL Semily. Ovšem 
jako u každého přelomového projektu, tak i v tomto případě to s přípravou nebylo vůbec jednoduché. Projekt má 
svou filosofii přístupu k firmě, k zákazníkovi, k potřebnému rozvoji výroby. A v neposlední řadě jsou potřeba zdroje 
pro nákup investic nutných pro jeho realizaci. O těchto aspektech jsme hovořili opět s Lukášem Novotný, obchodním 
ředitelem a produktovým manažerem CHARVÁT AXL. 

NOVÉ VÝROBĚ PŘEDCHÁZÍ NÁROČNÁ PŘÍPRAVA
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Jaké byly první kroky? 
Byli jsme motivováni myšlenkou segmenta-
ce trhu. To nás vedlo ke zjišťování nových 
možných konkrétních zákazníků, jejich mož-
ností. Museli jsme porovnat cenovou úroveň, 
obraty a návratnost našich investic. Násle-
dovala vstupní jednání se zákazníkem  
v Německu a návštěva konkrétního provozu 
v České republice, kde používají zákazníkovy 

automatické lisy. To nás dovedlo ke zjištění 
detailních provozních podmínek, mohli jsme 
si udělat zcela jasnou představu, kde a jak 
budou naše válce pracovat. 

Takže jste mohli začít uvažovat o investi-
cích...
Ano, byla to celá řada opatření, které nám 
umožňují tyto velké válce vyrábět. Pořídili 
jsme špičkový obráběcí stroj Doosan Puma 
700XLY, automatizované CNC brusky a spe-
ciální montážní stolice, včetně zkušebny.  
K tomu bylo nutné zajeřábování haly a poří-
zení obráběcích, manipulačních a montáž-
ních přípravků. Rozjeli jsme technickou  
přípravu výroby - rozbory materiálu kompo-
nent, těsnění, tolerancí a drsností povrchu, 
pevnostní výpočty a návrh optimálního  
konstrukčního řešení. Konstrukce musí být 
stavěna na maximální životnost a funkčnost 
válce, ale zároveň musí obsáhnout i detaily  
v rámci snadného servisu a možné výměny 
komponent a těsnění.

A pak už se vyrábí? 
Tak snadné to není. Nejprve proběhla pre-
zentace výroby a technologických možností 
v naší firmě CHARVÁT AXL. Koncový zákaz-
ník se seznámil s konstrukčním technologic-
kým provedením válců. Následně proběhla 
jednání a o cenové úrovni, platebních a doda-
cích podmínkách. A pak jsme mohli začít 
vyrábět. 
Zaslouží si poděkování
Tímto bych rád bych rád poděkoval Václavu 
Kubcovi z CHARVÁT Group Zbraslavice, který 
kontakt zprostředkoval. Dále pak L. Havlíkovi 
a J. Riegerovi z CHARVÁT AXL, kteří se podí-
leli na vývoji tohoto projektu a samozřejmě 
Dr. Charvátovi za uvolnění investic spoje-
ných s tímto programem.

Text a foto: Jiří Franc

■ Milan Marek - obrábění na D. PUMA700XLY



KAREL STANKE
dotančil na mezinárodní úroveň
V rubrice „Žijí mezi námi“ představujeme čtenářům naše zaměstnance, kteří vynikají 
v nějakém oboru mimo svou hlavní profesi, jsou v něčem výjimeční. Postupně se nám 
představili Vít Tomeš, masér a biotronik (CHARVÁT AXL Semily) a Pavel Pícha, malíř  
z Bohdanče (CHARVÁT Group Zbraslavice).
V tomto vydání se vydáme trochu jiným směrem – budeme se věnovat umění tanečního 
sportu. Pro „svého“ člověka jsme tentokrát sáhli do CHARVÁT CTS v Okřínku u Poděbrad. 
Karel Stanke se narodil 20. července 1984 v Kutné Hoře. Takže je mu 33 let a dosáhl 
tzv. Kristových let. Říká se, že v těchto letech muži dozrávají a jsou po mnoha stránkách 
připraveni pro život. V následujícím rozhovoru bychom mohli poodhalit, jestli to tak je.
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Od školních let do současnosti
Ranné dětství jsem prožil v Kolíně, pak jsme 
se přestěhovali do Radovesnic. Do školy 
jsem chodil do Kolína, nejprve na základku  
a pak na strojní průmyslovku. Na vysokou 
školu se mi v té době moc nechtělo,  
ale vsadil jsem se, že když budu mít u matu-
rity samé jedničky, tak na tu vysokou půjdu. 
Nu a stalo se. Nastoupil jsem na strojní 
fakultu Technické university v Liberci. Tam 
se již projevil můj zájem o tanec natolik,  
že jsem si studium musel o rok prodloužit. 
Musím říct, že mi to dalo s tančením dohro-
mady zabrat a bylo to velmi složité. Nakonec 
jsem všechno zvládl a mám titul Ing. 

Kudy jste dokráčel do Okřínku?
Moje první zaměstnání bylo v Hradci Králové, 
firma METALPLAST. Tam jsem byl zhruba 
rok a nastoupil jsem do Kooperativy  
v Uhlířských Janovicích. Byl jsem na pozici 
konstruktéra a technologa, na úseku výroby 
ocelových dveří a zárubní. V Kooperativě 
jsem vydržel cca 5 let a nyní jsem již dva  
a půl roku v CHARVÁT CTSv Okřínku.

Co váspřivedlo do CHARVÁT CTS?
Byl to normální postup – reakce na inzerát, 
výběrové řízení. Měl jsem pocit, že v Koope- 
rativě stagnuji, že již mne tam nic zásadně 
nového nečeká a tak jsem se poohlédl jinde. 

Cítil jsem potřebu změny, naučit se něco 
nového. Nyní pracuji na pozici vedoucího 
technologa, což zjednodušeně znamená,  
že připravuji technologické postupy. Kon- 
krétně co, kde a jak se bude vyrábět, včetně 
normování času. To je nutné udělat vždy, 
když se zavádí nový výrobek. Pak spravuji 
jednotlivé položky v informačním systému. 
Kromě toho je třeba se věnovat výrobnímu 
zařízení – vědět, jestli je dostačující, nebo 
bude potřeba něco upravit, případně  
nakoupit zařízení nové. V týmu mám 
svářecího technologa a programátora, nade 
mnou je pan Loubek, vedoucí výroby a pan 
ředitel Outlý.

Můžete uvést, na čem jste pracoval v po- 
slední době?
Údajně na podzim půjde na veletrh nový níz-
ký mechanismus řady dvaceti tun. Kon-
strukce mi předala dokumentaci, já jsem ji 
zpracoval a předal do výroby, ta teď běží.  
V poslední době je snaha snížit nástavbovou 
výšku mechanismů pro nakládání kontej- 
nerů. To přináší zvýšené nároky na přípravu 
od konstruktérů a na hydrauliku – vše je více 
namáhané, musí to být stabilní atd.

ŽIJÍ MEZI NÁMI  |  11  
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PAVEL PÍCHA: GLOSA O SLUNÍČKU

OD TANEČNÍCH NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
Kdy jste v sobě objevil zájem o tanec? 
Překvapivě až v tanečních. Na podzim roku 
2000 jsem začal chodit do tanečních kurzů 
které vedl Bohuslav Matiáš a ten si mě vybral 
do tanečního klubu, protože zřejmě viděl ně-
jaké předpoklady. Měl jsem štěstí na partner-
ku, která byla šikovná a dlouho to se mnou 
vydržela. Tehdy jsem neuvažoval o nějakých 
soutěžích apod. Začátky jsou vždycky těžké, 
zdá se vám, že nic neumíte. Musíte překonat 
spoustu vlastních nedostatků a vydržet, když 
se vám nedaří. Pomohlo také to, že byla dob-
rá parta, která nás všechny zcelila. Hned prv-
ní rok po tanečních jsme měli první společné 
vystoupení a těch postupem času přibývalo. 
A pak začaly první soutěže. 

Co si pod pojmem taneční soutěž máme 
představit?
Taneční soutěže se konají ve standartních 
nebo latinsko-amerických tancích. Rozdělují 
se podle věkových kategorii a výkonnostně 
podle tříd (celkem jich je šest). Abyste po-
stupoval do vyšší třídy, musíte absolvovat 
určitý počet soutěží a z nich získat pět finá-
lových umístění a 200 bodů. 200 bodů zna-
mená porazit postupně 200 tanečních párů.  
Po prvních neúspěších se nám začalo dařit  
a postupovali jsme do vyšších výkonnost-
ních tříd. To už znamenalo pravidelně jezdit 
na soutěže.

Co partnerka, stále stejná?  
Po čase došlo k obměnám. Buď to z nej-
různějších důvodů nevydrželo, nebo změnu  
přinesl život. Postupně jsem tančil celkem 
se čtyřmi partnerkami, včetně té poslední. 
Například když jsem nastoupil na vysokou 
školu do Liberce, měli jsme již tzv. A třídu, 
což je nejvyšší republiková třída. Tam už jsou 
časové nároky vysoké. Od tréninku počínaje 
po ježdění na soutěže konče. Nu a když byd-
líte v Kolíně, studujete v Liberci a partnerku 
máte v Praze, začnou problémy. Ve třetím 
ročníku studia jsem musel s tancováním 
skončit a dodělat školu. 

Návrat na taneční parket musel být těžký…
Ta pauza byla dlouhá, asi čtyři nebo pět let. 
Po škole jsem začal chodit do práce a pak 
jsem potkal pár přátel z tanečního kroužku. 
Setkání s nimi mě přivedlo k tomu, že jsem 
začal znovu trénovat. Člověk by řekl, že se 
to nedá zapomenout, ale není to pravda. 
Ztratil jsem návyky i fyzičku. Svaly fungovaly  
úplně jinak a ztratil jsem obratnost a tech-
nické znalosti. Tanec je z hlediska fungová-
ní a zapojení svalů natolik specifický sport,  
že k udržení kondice nepomůže ani běhání, 
ani plavání, ani ježdění na kole. Nebylo to vů-
bec jednoduché. Ale nakonec se to podařilo 
a vrátil jsem se k soutěžení. 

Kdo Vám nejvíc pomohl? 
Hodně pomohlo, že jsem začal tančit se 
svou přítelkyní, s mou budoucí manželkou. 
Bylo fajn, že jsem byl s člověkem, s kte-
rým jsem opravdu chtěl trávit hodně času,  
s kterým jsem si rozuměl. To bylo perfekt-
ní, člověku to nebylo líto, že je na tréninku  
a není někde jinde. Začali jsme se tomu oba 
věnovat intenzivně, přestoupili jsme do praž-
ského klubu Sparta Praha a dostali jsme se 
do té nejvyšší, mezinárodní třídy M ve stan-
dartních tancích. Tu máme asi rok a půl.  
V poslední době jsme tomu dávali opravdu 
hodně – času, energie, peněz. 

V čem konkrétně je to tak náročné? 
Máte svou práci a přitom trénujete pětkrát 
týdně. Každý týden minimálně jedna indivi-
duální lekce s trenérem a seminář v Praze. 
Absolvujete simulované výukové programy, 
které navozují podmínky soutěže. Bez toho 
se neposunete dopředu. Musíte udržovat 

fyzičku, protože jinak ty soutěže prostě ne-
zvládnete. Jezdíte po soutěžích, připravujete 
a obměňujete si obleky, boty, prostě vše co je 
třeba, aby jste se dobře prezentovali a obstá-
li v náročné konkurenci. 

Jak byste definoval pro laika úroveň vaše-
ho páru
Jsme párem kategorie Dospělí a tančíme  
v nejvyšší třídě M, což znamená, že jsme 
mezi nejlepšími cca 45 páry v ČR ve věku 
18–35 let. Účastníme se Mistrovství české 
republiky a soutěží taneční ligy. 

Co považujete za svůj největší osobní 
úspěch?  
Velký úspěch je, že jsme se vůbec dostali  
do mezinárodní třídy. My chodíme oba  
do práce, oba máme poměrně náročnou 
práci. Páry, které se do mezinárodní katego-
rie dostanou, obvykle tančí od mala a jsou 
úspěšní už v mládí. Málokomu se podaří tak 
jako nám, abychom se mezi ně probojovali 
ve vyšším věku a přitom jsme si mezitím  
dovolili pauzu. Za další vrchol své kariéry 
považuji několikanásobnou účast na Mist-
rovství republiky, ať už jako individuální pár 
nebo v družstvech. 

ptal se: Jiří Franc
foto: archviv Karla Stankeho

Pokračování v příštím vydání. Budeme si 
povídat o tom, jaké je to účastnit se meziná-
rodních soutěží. Co tanec bere a dává, jaké je 
jeho poslání. Ale také o tom, co čeká úspěšný 
taneční pár v nejbližších letech. Můžeme se 
také těšit na příběh o tom, jestli se z úspěšné-
ho tanečního páru může stát pár manželský. 



Hipodrom Most sice slaví dvacet let své existence celou letošní dostihovou sezónu, ovšem jako hlavní den oslav byla 
vybrána sobota 26. srpna. Počasí přálo, přišlo přes dva tisíce diváků. Přitom v noci napršelo, takže pořadatelé měli 
radost ze zalitého trávníku, což vyhovuje samozřejmě i startujícím koním. Běželo se osm dostihů, mezi nimiž domi-
novala PH HYDRAULIK Velká Mostecká steeplechase a Velká letní cena Ústeckého kraje. Kromě dostihového sportu 
si diváci užili i vstupy famózní Karlovarské filharmonie, které dokreslily sváteční atmosféru poslední srpnové sobo-
ty na Hipodromu. Řada diváků byla atmosférou koncertu pod otevřeným nebem v nádherném prostředí areálu dojata. 
Výběr skladeb se skutečně zadařil. Hrál se Bedřich Smetana – Vltava, J. Williams – Jurský park (suita z filmové 
hudby), G. Bizet – Carmen, G. Rossini – Vilém Tell (předehra) a vše uzavřel J. Williams suitou u filmové hudby  
k Harry Potterovi. 

HIPODROM MOST oslavil 20 let
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Ze Zbraslavic byl na náklady společnosti CHARVÁT Group vypraven autobus pro zaměstnance, kteří obdrželi  
od Hipodromu Most volné vstupenky. V areálu probíhala řada doprovodných programů, zejména pro nejmenší diváky. 

MÁME SKVĚLÉ ZÁZEMÍ 
PRO SPOLEČENSKÉ AKCE
Zbraslavický CHARVÁT Group využil slav-
nostního dne k pozvání významných  
obchodních partnerů. Společně s našimi  
obchodními zástupci se tak mohli zákazníci  
(někteří poprvé v životě) seznámit s prostře-
dím, jaké nabízí dostihový sport. Většina  
s sebou vzala i rodinné příslušníky, takže 
vládla pohodová, rodinná atmosféra. Příjem-
ným zpestřením byl bohatý raut ve VIP  
restauraci s terasou. Navíc byla možnost  
sázet přímo v zázemí restaurace. Většina 
hostů se po počátečních rozpacích sázení 
intenzivně věnovala společně s rodinnými 
příslušníky a našimi obchodními zástupci.  
Po této dobré zkušenosti zveme zákazníky  
i na další významný dostihový den v Mostě 
14. října: Svatováclavskou cenu a Cenu zim-
ního favorita. 



DIANU CHARVÁTOVOU PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPIL UWE PRACK
Uwe Prack, majitel firmy PH Hydraulik, která sponzorovala Velkou Mosteckou steeplechase, příjemně překvapil 
Dianu Charvátovou, členku správní rady a hlavní organizátorku Nadačního fondu. V průběhu oslav byl evidentně 
spokojený a v dobré náladě. V závěru dne se tento džentlmen zachoval zcela šlechetně a bezprostředně. Poskytl 
přímo na místě dar do Nadačního fondu JUDr. Jiřího Charváta. Diana Charvátová neskrývala radost a překvapení.  

Text a foto Jiří Franc
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V sobotu 14. října 2017 od 12.30 hodin  
Hipodrom Most přivítá nejbohatší dostiho-
vý den letošní sezóny. Vrcholem bude  
79. Cena zimního favorita a 96. Svatová- 
clavská cena. V obou těchto dostizích bude 
na výhrách rozděleno 550 tisíc korun.  
Svatováclavská cena se bude konat již  
po šestadevadesáté a do Mostu se stěhuje 
z chuchelského závodiště v Praze. Druhým 
vrcholem odpoledne bude 79. ročník Ceny 
zimního favorita. Dostih pro dvouleté koně, 
kteří dostanou příležitost ukázat svůj  
talent a kvality pro nadcházející sezónu,  
do které již budou vstupovat jako tříletí. 

„Ve dvou dostizích prestižní kategorie Listed 
na výhrách rozdělíme přes 1 milion korun. 
Celková dotace dostihového odpoledne pak 
činí téměř 1 a půl milionu korun. Jedná se 
tedy o nejlépe dotovaný dostihový den celé-
ho našeho kalendáře,“ upřesnil ředitel spo-
lečnosti HIPODROM MOST Jakub Šimůnek. 
„Pro návštěvníky připravujeme tradiční do-
provodný program. Nesmí chybět napínavé 
sázky, dobré občerstvení a projížďky na ko-
ních pro naše dětské návštěvníky,“ připomněl 
správce areálu Hipodromu Most Václav 
Štědronský. Dodejme, že Charvát Group zve 
tento rok již podruhé do Mostu své obchodní 
partnery. V srpnu byli naši zákazníci v Mostě 
na oslavách dvaceti let Hipodromu příjemně 
překvapeni. Dostihový den přináší skvělé  
zážitky celým rodinám.

JAK OBSTOJÍ 
DVOULETCI ZE STÁJE 
DR. CHARVÁT?
„Svatováclavská cena je celorepublikovým 
sprinterským vrcholem sezóny a v Mostě se 
poběží o nejvyšší dotaci v téměř stoleté his-
torii tohoto dostihu. Očekáváme tedy účast 
špičkových žokejů a koní,“ doplnil Jakub 
Šimůnek. Druhým vrcholem odpoledne bude 
79. ročník Ceny zimního favorita. Dostih pro 
dvouleté koně, kteří dostanou příležitost 
ukázat svůj talent a kvality pro nadcháze-
jící sezónu, do které již budou vstupovat 
jako tříletí. Za CHARVÁT Group (majitelé  
Dr. Charvát, Stáj Charvátová) evidujeme  
k datu vydání Magazínu čtyři přihlášky.  
FORREST GUMP, KOMINIK, KORFU a RES 
JUDICATA. Pokud vydrží ve startovní listině 
až do startu, bude to nejpočetnější účast jed-
noho majitele v tomto dostihu. Cena zimního 
favorita naznačí, jestli majitelé uskutečnili 
dobré nákupy ročků. Zájem všech odborníků 
i laiků je proto obrovský.

MILIÓNOVÉ DOSTIHY NA HIPODROMU MOST

■ Korfu

TIPOVACÍ SOUTĚŽ ZAMĚSTNANCŮ SE BLÍŽÍ K VYVRCHOLENÍ
Zvědaví na výsledky Ceny zimního favorita budou jistě i ti zaměstnanci skupiny CHARVÁT, 
kteří se účastní tipovací soutěže o nejlepšího dvouletka z dostihové stáje majitele. V tomto 
dostihu se může rozhodnout, který kůň bude podle handicapu nejúspěšnějším dvouletkem 
roku 2017. Aktuálně vede žebříček RES JUDICATA. Tento hřebec absolvoval letos zatím dva 
starty, vždy zvítězil a vydělal 165 tis. Kč. Druhý v pořadí je zatím KORFU, který absolvoval již 
tři dostihy. V posledním zvítězil a porazil šest koní, předtím druhý z pěti a pátý z dvanácti. 
Vydělal celkem 82 300,- Kč. Záznamy dostihů a pořadí dvouletků jsou k dispozici na webo-
vých stránkách Jockey Clubu. Postupně proklikávejte přes kolonky statistiky, handicapy, zvo-
lit dvouletí. Zjistíte tak aktuální pořadí dle handicapů. U  jednotlivých koní se vám po kliknutí 
na jejich jméno zobrazí jejich dostihová kariéra, s možností přehrát videozáznam dostihu, 
kterých se zúčastnili.  

S využitím tiskové zprávy Hipodromu Most připravil: Jiří Franc
Foto ze zimní přípravy dvouletků: Hana Vytopilová

■ Res Judicata
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