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Ing. Leo Doseděl
předseda SČMVD

Vážené paní předsedkyně a vážení předsedové  
členských družstev,

zdravím vás na začátku nového roku, roku plného nových 
očekávání, nových příležitostí, nových podnikatelských 
záměrů i předpokládaných pozitivnějších skutečností. Všichni 
věříme, že rok 2023 bude již tím rokem, ve kterém snad 
budou podmínky k naplnění našich podnikatelských záměrů 
příznivější než v předcházejících třech letech. Po uplynulých 
krizových letech bychom již potřebovali některé základní 
jistoty, které by představovaly návrat k normálnímu běžnému 
životu a alespoň trochu příhodnější podmínky vytvářející 
odpovídající podnikatelské prostředí.

Myslím si, že v těch uplynulých třech letech jsme si všichni 
uvědomili, že všechno to, na co jsme byli zvyklí, co pro nás 
bylo běžné, samozřejmé a snadno dostupné a přestavovalo 
stabilní jistoty v našem životě, může být ze dne na den 
úplně jinak. Prožili jsme nebezpečnou, nepředvídatelnou  
a dlouhou celosvětovou pandemii, kdy bylo vážně ohroženo 
naše zdraví a zdraví našich blízkých, kdy jsme se obávali 
o to nejcennější, co v životě máme. V uplynulém roce 
jsme také poznali, co způsobuje zcela nesmyslný válečný 
konflikt Ruska vůči Ukrajině. Uvědomili jsme si, že ani 
jistota míru není samozřejmá. Nikdo z nás neočekával,  
že nedaleko od nás budou zbytečně umírat lidé a budou vznikat 
nepředstavitelné materiální škody. Tyto reálné skutečnosti  
a dopady způsobené válkou přinášejí do našich životů 
nejistotu, neklid, obavy, nervozitu i strach. Vlivem války  
na Ukrajině byly omezeny a znepřístupněny skoro všechny 
materiálové potřeby k výrobě, především dodávky fosilních 
paliv a dalších základních surovin, a to se promítlo do vysokých 
cen energií. Byly narušeny dodavatelsko-odběratelské vztahy, 
došlo k razantnímu nárůstu cen všech vstupních nákladů  
a vlivem toho k vysoké inflaci, která nás provází i na začátku 
letošního roku.

O to více je nutné ocenit vaši manažerskou práci v uplynulém 
roce a touto formou vám mnohokrát děkuji za vámi vynaložené 
enormní úsilí, které jste věnovali zabezpečení zakázek  
pro vaše družstva a zabezpečení práce pro vaše zaměstnance. 
Velká část vašich družstev dosáhla i v těchto velmi složitých 
a těžkých obdobích vynikajících výsledků. I to dokazuje 
a svědčí o tom, že družstva jsou stabilním prvkem naší 

ekonomiky, snadněji odolávají nepříznivým vlivům a dokáží 
velmi rychle reagovat na změny podnikatelského prostředí 
a snadněji dokáží čelit krizovým situacím. To všechno nejde 
uskutečnit bez kvalitních a profesionálních pracovníků. Mám 
možnost se na vlastní oči při návštěvách vašich družstev 
přesvědčovat, že úspěchy vás, představitelů družstev, stojí 
právě na těchto kvalitních zaměstnancích. Velmi rád také 
konstatuji, že aktivně přistupujete k inovacím, modernizacím, 
automatizacím a robotizaci výrobního procesu. Za uplynulý 
rok jsem viděl u řady z vás mnoho vysoce moderních 
výrobních provozů a digitalizovaných procesů. Současně 
musím vyzdvihnout také nenahraditelnou a obětavou 
práci vás všech zaměstnavatelů pracovníků se zdravotním 
znevýhodněním a vašich pracovníků samotných. Integrace 
do pracovního procesu všech těchto dobrosrdečných lidí  
je morálně, sociálně i společensky neocenitelná.

Je nutné otevřeně říci, že nás čeká náročné období letošního 
roku. Musíme se připravit na působení celé řady negativních 
vlivů, především vysokých cen energií, zvýšených nákladů  
na mzdy, vysoké inflace a zřejmě i turbulentní vývoj  
na pracovním trhu, způsobený avizovanými existenčními 
problémy některých firem. Věřím, že jste připraveni čelit i těmto 
skutečnostem.  Představitelé svazu a jeho odborní pracovníci 
jsou připraveni vám profesionálně poradit a podat pomocnou 
ruku. V minulém roce jsme navrhli, projednali a schválili řadu 
podpůrných ekonomických opatření, hlavně pro energetickou 
oblast. V případě potřeby určitě společně najdeme řešení, jak 
vám v letošním roce pomoci.

Přeji vám všem, vašim členům a pracovníkům pevné zdraví  
do nového roku, mnoho úspěchů v podnikatelské činnosti  
a také pozitivní myšlení.

Společně to zvládneme.

Leo Doseděl  www.scmvd.cz

slovo úvodem
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Výrobní družstva  
byla oceněna v soutěži  

Českých 100 nejlepších 2022
Text: Mgr. Rodan Svoboda 

Profily družstev: Ing. Věra Řeháčková 
Foto: PhDr. Jaromír Kainc, MBA

V  letošním ročníku prestižní podnika-
telské soutěže Českých 100 nejlepších  
se mezi nejúspěšnějšími firmami roku 
2022 umístilo sedm výrobních družstev, 
členů Svazu českých a  moravských vý-
robních družstev. Slavnostní vyhlášení 
výsledků soutěže se uskutečnilo v  pátek  
2. prosince 2022 ve Španělské sále Praž-
ského hradu.
Záměrem soutěže Českých 100 nejlepších je vyhledat o oce-
nit nejlepší české firmy, které v  celonárodním měřítku dosa-
hují mimořádných či pozoruhodných výsledků. Pan-evrop-
ská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou 
spolupráci Comenius, která je vyhlašovatelem soutěže, řadí 
každoročně mezi nejlepší české firmy také výrobní družstva, 
na nichž vyzdvihuje a oceňuje dynamiku, progresivitu a výbor-
né ekonomické výsledky, s nimiž jsou schopna konkurovat 
a uspět v České republice i na náročných zahraničních trzích.

V rámci oborové kategorii  
ZAMĚSTNANOST & DRUŽSTEVNICTVÍ  

byla za rok 2022 oceněna výrobní družstva: 
AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ

Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov
KOVOS družstvo Teplice
Obchodní družstvo Impro
OTAVA, výrobní družstvo

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
ZLATNÍK, družstvo umělecké výroby

Představitelé uvedených družstev převzali ocenění z rukou  
Ing. Leo Doseděla, předsedy SČMVD, a  Ing. Zdeňka Pelce, 
CSc., předsedy představenstva společnosti GZ Media, a.s. 
Oceněná družstva představují přední firmy ve svých oborech, 
prosperující a moderní podniky, jejichž výrobky a služby jsou 
na té nejvyšší úrovni. Svými dlouhodobými výsledky potvr-
zují, že jsou v silné konkurenci nejlepších firem zařazena 
právem a jsou významnou součástí českého hospodářství.

Kategorie 
ZAMĚSTNANOST & VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

 
AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ 

ředitel družstva: Michal Cvekl

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ 
je družstvem s dlouholetou tra-
dicí a praxí v prodeji nových  
i ojetých vozů. Jeho autosalon v Pra-
ze nabízí moderní nové vozy a rov-
něž poskytuje profesionální služby 
autorizovaného servisu pro vozy 
Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA  
a Volkswagen Užitkové vozy. Druž-
stvo charakterizují vysoká kvalita 
poskytovaných služeb a individuál-
ní přístup ke každému zákazníkovi 
v plnění jeho náročných požadavků.                   
www.autopodbaba.cz

Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov 
předseda družstva: Ing. Václav Valter

Kovodružstvo Strážov je moderní 
dynamickou firmou, která zaklá-
dá své úspěchy na kvalitě výrob-
ků, služeb a seriózním jednání.  
S ohledem na požadavky zákazníků 
se intenzivně zabývá vývojem nových 
výrobků, které splňují přísná ekono-
mická a ekologická kritéria. Hlavním 
výrobním programem družstva je vý-
roba radiálních ventilátorů, vzducho-
techniky, průmyslových filtrů, výroba 
ocelových konstrukcí a zakázková 
výroba podle dokumentace zákaz-
níka – např. průmyslových chladičů 
pro chlazení generátorů, teplovodních kotlů, nebo výmění-
ků tepla. Kovodružstvo exportuje  60 procent své produkce,  
a to převážně do zemí celé Evropy, ale také do USA a Číny. 
www.kovostrazov.cz

KOVOS družstvo Teplice 
zástupce družstva: Ing. Karel Špitálník

KOVOS Teplice patří k největším  
a nejznámějším výrobcům kovové-
ho nábytku v České republice s tra-
dicí od roku 1951. Řada nábytku 
KOVOS vychází z dlouholetých zku-
šeností získaných vývojem, výrobou  
a prodejem kovového nábytku,  
zároveň respektuje stávající po-
žadavky, trendy a moderní de-
sign. Družstvo navrhuje, vyvíjí  
a vyrábí kovový nábytek především  
pro vybavení šaten, dílen, kance-
láří a provozů. Nosný výrobní pro-
gram tvoří šatní skříně, šatnové lavice, dílenské skříně  
a stoly, univerzální skříně, registrační, kartotékové a zásuv-
kové skříně, odpadkové koše a další speciální výrobky, jako 
jsou například samoobslužné výdejní a úschovné systémy. 
www.kovos.cz
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Obchodní družstvo Impro 
místopředsedkyně družstva: Ing. Oluše Gajdošová

Obchodní družstvo Impro bylo za-
loženo v roce 1993. Hlavním odvět-
vím, ve kterém působí, je kovovýro-
ba se zaměřením na laserové dělení  
a ohýbání plechů na moderních CNC 
zařízeních firem TRUMPF a STYLE. 
Družstvo se zabývá rovněž dalšími 
činnostmi, jimiž jsou dřevovýroba, 
rostlinná výroba, obchod se zeměděl-
skými komoditami, servis nákladních  
vozidel a zemědělské techniky a pro-
vozování sítě čerpacích stanic s pohonnými hmotami.  
Základní filozofií družstva je dlouhodobě spokojený zákazník,  
čehož dosahuje díky vysoké kvalitě výrobků a poskytova-
ných služeb, spolehlivostí a rychlým servisem.
www.odimpro.com

OTAVA, výrobní družstvo 
předseda družstva: Milan Hanus

OTAVA Písek vznikla již v roce 1952. 
Je stabilní firmou Jihočeského kra-
je významně přispívající k  regio-
nální zaměstnanosti, v současné 
době zaměstnává v šesti výrob-
ních závodech 500 zaměstnanců.  
OTAVA dává šanci plně vyniknout 
především potenciálu několika sto-
vek osob se změněnou pracovní 
schopností a významně přispívá  
k jejich integraci nejen do pracovního 
života. Družstvo se zabývá výrobou ka-
belových svazků, bovdenů, induktivních 
elementů, navíjením cívek a  transformátorů, textilní výro- 
bou a poskytuje nejrůznější druhy kooperačních prací,  
montáže,  předmontáže a v neposlední řadě i odporové  
svařování.
www.vdiotava.cz

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec 
předseda družstva: RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.

Severochema Liberec je významným výrobcem vysoce kva-
litních chemických výrobků, patří mezi evropské výrobce 
podpalovačů (PE-PO) a je největším 
výrobcem ředidel a technických kapa-
lin v České republice. Mezi zákazníky 
družstva patří jak koneční spotřebitelé, 
tak profesionální uživatelé a průmyslo-
vé podniky. Díky vlastnímu vývojovému 
pracovišti a kvalitnímu týmu spolupra-
covníků je družstvo neustále schopno 
držet krok s moderními trendy v oblas-
ti chemické výroby a souvisejících slu-
žeb. Dobře se prosazuje jak na domá-
cím trhu, tak i na trzích zahraničních. 
www.severochema.cz

 
 

ZLATNÍK, družstvo umělecké výroby 
předseda družstva: Ing. Marek Pater

Zlatník Otrava vznikl v roce 1951 
a původně byl zaměřen především 
na výrobu a prodej zlatých a  stří-
brných šperků a prodej a opravy 
hodin. Družstvo postupně rozšíři-
lo svoji činnost i na oblast elektro  
a kovovýroby a navázalo řadu koo-
perací. Současná činnost družstva  
je soustředěna do těchto obchod-
ních a výrobních oblastí: výroba elek-
trických saunových kamen a topidel, 
výroba klimatizačních jednotek pro hutní 
provozy, montáž a servis vzduchotechnického zařízení, kovo-
výroba a povrchové úpravy kovů, opravy zlatých šperků, hodin 
a hodinek.

www.zlatnik.cz

aktualita
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Soutěž Českých 100 nejlepších si klade za cíl je v celonárod-
ním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně a slavnost-
ním způsobem ocenit české, v České republice zaregistro-
vané, firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra 
ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořád-
ných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí soutěže v maximál-
ní míře využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných 
odborníků. Nominace by proto měly vycházet z osobních 
znalostí, zážitků, či zkušeností z období posledních dvanácti 
měsíců, získaných jak především při profesionální činnosti, 
tak i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářský-
mi subjekty.

Výběr (nominace) firem pro zařazení mezi Českých 100 nej-
lepších má pouze tři omezení: subjekt navrhovaný musí být 
registrován v ČR a být zde plátcem daní, měl k datu 30. září 
daného roku nejméně 20 zaměstnanců, jeho obrat za po-
sledních 12 měsíců byl nejméně 30 milionů Kč. Základním  
a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nomina-
cí jednotlivými respondenty.

www.scmvd.cz
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Pracovní setkání  
s generální tajemnicí CECOP

Ing. Věra Řeháčková

Foto: archiv SČMVD

Dne 30. listopadu navštívila Svaz čes-
kých a moravských výrobních družstev 
paní Diana Dovgan, generální tajemnice  
Evropské konfederace družstev působí-
cích v průmyslu a službách CECOP, jejímž 
členem je také Svaz českých a moravských  
výrobních družstev. Diana Dovgan navští-
vila Prahu při příležitosti své účasti na 
konferenci malých a středních podniků, 
kterou spolupořádala Evropská komise  
a české předsednictví EU. 

Paní Dovgan přijali generální ředitelka svazu Ing. Soňa van-
Deelenová a předseda svazu Ing. Leo Doseděl. Generální 
tajemnice Dovgan byla informována o hlavních funkcích  
a činnostech SČMVD, rovněž tak o hlavních oborech činností 
členských výrobních družstev. 

Byly také diskutovány dopady války na Ukrajině a energe-
tické krize na členy SČMVD, možnosti podpory ze strany  
SČMVD, státních a samosprávních organizací. 

Generální tajemnice Dovgan nastínila další směry spoluprá-
ce s konfederací CECOP. Upozornila na online zasedání vzá-
jemného učení mezi členy CECOP, které budou pořádány až 
do konce roku 2025. 

V  roce 2022 probíhala online zasedání na téma podpory 
družstev v digitální transformaci, usnadnění a pobídek pro 
digitální transformaci družstev. Své zkušenosti v této oblasti 
prezentoval italský člen CECOP - Confcooperative Produzio-
ne e Servizi současně s údaji a činnostmi observatoří Poli-
tecnico di Milano.

Paní Dovgan vyzvala svaz k účasti na dalších online zasedá-
ních vzájemného učení, CECOP by uvítal rovněž i účast člen-
ských výrobních družstev. O dalších tématech a termínech 
pořádání online zasedání vzájemného učení bude CECOP 
svaz informovat

  
www.cecop.coop

Zleva: Diana Dovgan (generální tajemnice CECOP), Ing. Věra Řeháčková (SČMVD),  
Ing. Leo Doseděl (předseda SČMVD),  Ing. Soňa van Deelenová (generální ředitelka ŠCMVD)

aktualita
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FIRMA ROKU: SOLEA CZ se umístila 
v celostátním žebříčku na 6. místě!

Jana Henychová, Ing. Věra Řeháčková

Foto: Ing. Leo Doseděl

Jak jsme informovali v čísle 11/2022 ča-
sopisu Výrobní družstevnictví, družstvo  
SOLEA CZ získalo první místo v Pardubic-
kém kraji v  soutěži   IBM Firma roku 2022. 
V celostátním žebříčku se SOLEA CZ umís-
tila na 6. místě. Blahopřejeme! Vyhlášení 
vítězů soutěže FIRMA ROKU a ŽIVNOST-
NÍK ROKU se konalo 8. prosince 2022 
v pražském paláci Žofín.

 
SOLEA CZ výrobní družstvo vyrábí plastové a kovové díly  
zejména pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Mezi 
používanými procesy najdeme vstřikování plastů, lisování  
a obrábění kovů, ruční a strojní montáže. V péči o zá-
kazníky považuje předseda družstva Leoš Jiřele za 
důležitou flexibilitu a otevřenost. Odlišuje se složi-
tostí procesu, do kterého dokáže integrovat lidi s hen-
dikepem. Paradoxně tím nekonkuruje dalším chráně-
ným dílnám, ale firmám z běžného trhu práce. Plánem  
do budoucna je nadále pracovat na dlouhodobé udržitelnos-
ti společnosti. Toho lze dosáhnout jedině integrací lidí s hen-
dikepem do složitějších výrobních procesů s vyšší přidanou 
hodnotou. Také plánuje další projekty s výrobou z plastové-
ho odpadu.

Celorepublikový titul IBM Firma roku si ze slavnostního  
galavečera na Žofíně odvezla ostravská společnost Biohe-
aling vyrábějící léčivé přípravky z amniové membrány. Celo-
republikovým vítězem v kategorii MONETA Živnostník roku 
se stal zemědělec Jan Bošina, který hospodaří na Broumov-
sku. V doprovodných kategoriích Srdcař roku zvítězil potulný  
sadař Dominik Grohmann, České stříbro si odvezla spo-
lečnost Kitl obnovující tradici Vratislavické kyselky. Pro ná-
vštěvníky organizátoři připravili kulturní program.

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem  
k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení do-
sahuje maximální objektivity a vytváří zcela ojedinělé vzájem-
né porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Čes-
kou republiku. Do krajského finále postupuje celkem 10 firem 
z každého kraje. Finalisty krajského kola hodnotí odborná 
porota, která má 5 - 10 členů a jsou v ní zastoupeny zástup-
ci partnerů, zástupci vyhlašovatele, zástupci státní správy a 
zástupci podporovatelů projektu – svazů, asociací a cechů.  
 

                                                            www.firmaroku.cz

Leoš Jiřele  
(předseda družstva SOLEA CZ)

ak
tu

al
ita
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Text a foto: Ing. Jan Rott

Stříbrné vánoční dny se konaly ve dnech  
8. - 11. 12. 2022 v areálu pražského výsta-
viště PVA Letňany. Mezi 250 vystavovate-
li zde bylo možné vidět i prodejní stánky 
členských výrobních družstev DUP Pelhři-
mov a VŘÍDLO Karlovy Vary. Na své si tak 
přišli milovníci předvánočního nakupování 
– ze široké nabídky sortimentu si mohl vy-
brat opravdu každý.

 
Ve vstupní hale bylo možné ochutnat svařené víno. Příznivci 
sladkých dobrot zde našli tradiční jídla, vánoční cukroví, ko-
láče, záviny, víno, medovinu ale i kávu a čaj či sýry a další ev-
ropské delikatesy. Zajímavostí byl i sobotní Vánoční bezlep-
kový trh v hale 8.

Hala 2 nabídla dárky všeho druhu pro ženy, muže i děti. Bylo 
možné vybírat hračky, kosmetiku, oděvy, dámské luxusní 
prádlo, šperky, sport, bytový textil, vánoční ozdoby a dekora-
ce, designové svíčky a mnoho dalšího. Posezení u dobrého 
pití a jídla s poslechem koled bylo jakýmsi odpočinutím si  
od stresu a návštěvníci ho mohli zrealizovat přímo mezi stánky. 

V rámci veletrhu se konal doprovodný sobotní pódiový pro-
gram v  hale 2D Zábava pro celou rodinu. Vystoupili nejú-
spěšnější evropský revival ABBA STARS, Dáda Patrasová  
a Felix Slováček, břichomluvec Zdeněk Polach a jeho Matýs-
ek i děti z dětských domovů. Tento program byl organizován 
pod záštitou Charita dětem.

 
Velkou zajímavostí byl i Strom splněných přání, pod který 
mohl každý přinést dárek dětem z dětských domovů.                                                                                                                                         

Pro milovníky soutěží proběhla také vánoční Vyfoť se  
se Santou a vyhraj. Kdo se spolu s vánočním mužem a dár-
kem zakoupeným na veletrhu vyfotil a svůj snímek nasdílel 
na sociálních sítích, mohl vyhrát atraktivní ceny. 

www.vanocnidny.cz

       veletrhy
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LINEA, stolařské výrobní družstvo 
Blansko

Ing. Leo Doseděl, Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl

Družstvo LINEA se zabývá návrhy a výro-
bou interiérů soukromých i komerčních 
prostor. Realizuje také kompletní rekon-
strukce stávajících interiérů včetně vy-
bavení novostaveb na klíč. Dne 14. října  
navštívil družstvo předseda SČMVD  
Ing. Leo Doseděl, který si prohlédl vý-
robní prostory a právě realizované vý-
robky družstva. Současně měl možnost 
pohovořit s  předsedou družstva Stani-
slavem Machanem o aktuálních téma-
tech a službách poskytovaných sva-
zem, o problematice výrobní činnosti  
i o historii družstva. 
V  současné době by bylo možné toto družstvo při-
rovnat k  rodinné firmě, protože manželka předse-
dy družstva paní Helena Machanová zastává téměř 
všechny administrativní činnosti. Družstvo využívá již 
dlouhodobě výhod vlastní instalace fotovoltaických člán-
ků a výkupní ceny kompenzují tak družstvu současné zvý-
šené náklady na elektrickou energii pro výrobní činnost.  
Areál družstva se nachází v  Olomučanech nedaleko Blan-
ska v klidném krásném prostředí. Předseda svazu Ing. Leo 
Doseděl vyjádřil po návštěvě tohoto družstva velmi příjemný 
pocit z hostitelů a z téměř rodinné atmosféry, ocenil kreati-
vitu a podnikatelskou činnost pana předsedy družstva i za-
městnanců družstva. Měl možnost zhlédnout ukázky dosa-
vadních moderních a designových realizací družstva u nás 
i v  zahraničí. K  velmi příjemné atmosféře návštěvy přispěl  
i společný oběd, připravený panem předsedou z  vlast-
noručně ulovených ryb a z  produktů vypěstovaných jeho 
manželkou. Velkou zajímavostí je a za zmínku určitě stojí 
i „soukromé muzeum“ dětských dřevěných kuchyněk, dříve 
vyráběných také tímto družstvem, na které je manželka pana 
předsedy velmi pyšná. Družstvo LINEA působí na českém 
trhu od roku 1946. Za dobu své existence nasbírala mnoho 
cenných zkušeností ve svém oboru. Vlastní moderně zaří-
zený výrobní areál, disponuje vlastní autodopravou. Výrob-
ní haly jsou zařízeny nejnovějšími technologiemi na výrobu  
nábytku, které uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka.

Stanislav Machan (předseda družstva LINEA), 
Helena Machanová (administrativa) strojní dílna na zpracování plošných materiálů
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reportáž 

Družstvo spolupracuje s architekty, kteří se zajímají o mo-
derní trendy a nové technologie v  oblasti vybavování inte-
riérů. Jejich zkušenosti a poznatky jsou cennými radami  
pro dosažení příjemně, vkusně a hlavně prakticky vybavené-
ho prostoru.

Pokud se chystáte například na vybavení novostavby, pří-
padně rekonstrukce již stávajícího interiéru, můžete využít 
služeb právě družstva LINEA. Družstvo zajistí vše od vypra-
cování projektu, výroby nábytku a dalších interiérových do-
plňků až po realizaci ve vašem domě či bytě. Po vypracování 
předběžné vizualizace a po upřesnění konkrétních požadav-
ků zákazníka je vypracován orientační rozpočet a stanoven 
termín realizace, s ohledem na náročnost výroby a aktuální 
dostupnost materiálů. 

Realizace zakázky bývá zpravidla v  rozmezí 4 – 8 týdnů. 
Po odsouhlasení cenové nabídky družstvo zhotoví výrobní 
dokumentaci, kde je již vyladěn interiér do nejmenšího 
detailu. Poté je projekt zadán do výroby a následně upřesněn 
termín finální realizace. LINEA doveze vyrobené vybavení 
na místo určení a zajistí instalaci včetně odvozu obalový 
ch materiálů, vše s průběžnou komunikací a laděním detailů 
se zákazníkem.

 
 

Při kompletaci zakázky LINEA dokáže zkoordinovat práce 
od různých dodavatelů - od projektu přes stavební úpravy, 
elektroinstalační, topenářské a podlahářské práce - až po 
vymalování a následné vkusné zařízení samotného interiéru. 
Pomůže také zákazníkovi s  výběrem vhodného osvětlení  
a doplňků. Zákazníkovi tak odpadá spousta práce a sta-
rostí – vše obstará technický dozor, který je vždy přítomen  
při realizaci celé zakázky. 

Zákazníkem družstva LINEA jsou hotely, restaurace, prodej-
ny, bary a kluby a samozřejmě také kanceláře a další interi-
éry. Bytový interiér pak představuje vybavení kuchyní, obý-
vacích pokojů, dětských pokojů, ložnic a dalších místností 
v interiéru. LINEA vyrábí také vybavení pro externí prostory, 
například pro stále oblíbenější venkovní kuchyně.

Více informací najdete na webových stránkách družstva. 
V případě dotazů můžete také využít poptávkového formu-
láře nebo kontaktů na webu.

www.linea-blansko.cz

Ruční dílna na kompletaci výrobků

Zmenšené modely kuchyní vyráběných  
družstvem Linea v 50. - 60. letech  

(repliky byly vyrobeny vyrobeny v 70. - 80. letech)
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Mechanika Teplice, družstvo

Ing. Leo Doseděl, Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl

Družstvo Mechanika Teplice vzniklo ofici-
álně v roce 1990, ale je právním nástupcem 
bývalé Mechaniky, takže skutečná historie 
přesahuje dobu 75 let. Činnost družstva 
vychází z tradičních výrobních činností  
a poskytování různých druhů služeb, a to 
jak pro obyvatelstvo, tak i pro podnikatel-
skou sféru. Dne 18. října družstvo navštívil 
předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl, kte-
rý přijal pozvání předsedy družstva Me-
chanika Teplice Josefa Hajného. V rámci 
návštěvy měl také možnost seznámit se 
s  provozovnou tisku etiket v  Teplicích.  
Při společném jednání byly vysvětleny 
všechny možnosti pomoci družstvu ze stra- 
ny SČMVD. Nosným tématem byla proble-
matika zabezpečení energií a dopadů je-
jich vysokých cen na ekonomiku družstva 
v roce 2023.

Družstvo Mechanika Teplice vzniklo oficiálně v roce 
1990, ale je právním nástupcem bývalé Mechaniky, 
takže skutečná historie přesahuje dobu 75 let. V roce 
2010 získalo družstvo ocenění v kategorii výrobní 
družstevnictví v rámci vyhlašování soutěže Českých  
100 nejlepších firem za rok 2010.

Družstvo Mechanika se zabývá výrobou etiket, visaček, 
gravírováním, laserovým gravírováním výrobou ukaza-
telů, značek a ofsetovým tiskem. Dále vyrábí a prodává 
razítka, vizitky a kancelářské potřeby. Zákazníkům na-
bízí služby jako kopírování, vekoplošný tisk, skenování, 
laserové gravírování, laminování či kroužkovou vazbu.

Hlavní produkcí v teplickém závodě Etikety jsou samo-
lepící etikety na kotoučích, papír, PVC, Termo, karton 
či polyexact. Družstvo dodává také etikety na arších 
nebo řezané, digitální nebo ofsetový tisk. Nově prová-
dí gravírování do kovu (nerez, Al, atd.) do všech druhů 
plastu, také negativně s průhlednou vrstvou a vyplněné 
barvou dle přání zákazníka. Samolepící etikety z umě-
lohmotné, hliníkové folie nebo z papíru jsou ideálním  
a cenově zajímavým řešením pro nejrůznější účely 
– například jako reklamní nálepky, ale také jako uka-
zatele a značky ve všech barvách a velikostech jsou 
atraktivní a velice účelné. Podle požadavku zákazníka 
lze vyrobit i ražené štítky a etikety, zlatnické visačky  
a etikety s logem či šňůrkované.

Mechanika Teplice, družstvo je partnerem firmy Con-
tinental Automotive Trading - VDO, která je následov-
níkem firem Siemens VDO a Kienzle a zajišťuje prodej 
a podporu v oblasti produktů společnost Continental 
VDO jako národní dealer pro Českou republiku.

re
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Závody v Děčíně, Terezíně, Brně, a Praze zároveň  
zajišťují kompletní servis a prodej tachografů a ostatní 
elektroniky VDO, včetně softwarového řešení přenosu 
a vyhodnocování dat z digitálních tachografů. Hlavním 
programem těchto závodů je servis a kontrola (ates-
tace, ověření) tachografů. Mechanika je rovněž auto-
rizovaným metrologickým střediskem pro ověřování 
tachografů.

Družstvo Mechanika Teplice úzce spolupracuje s kon-
trolními orgány v České republice, jako je Policie ČR, 
odbory dopravy krajských úřadů, Centrem dopravního 
výzkumu, Českým metrologickým institutem apod. 
Spolupracuje na vytváření metodik pro kontrolní or-
gány v technických detailech týkajících se systému 
digitálního tachografu. Provádí také školení všech 
AMS Autorizovaných metrologických středisek) v ČR  
pro ověřování a montáž digitálních a analogových  
tachografů.

Závod Elektro zajišťuje opravy a prodej domácích elek-
trospotřebičů, zabezpečovací techniku, výrobu razítek 
a kancelářské potřeby. V Teplicích má družstvo také 
prodejny parfumerie, drogerie a hraček. Prodej domá-
cích spotřebičů je dalším směrem družstva. V kamen-
né prodejně si zákazníci mohou zakoupit malé domácí 
spotřebiče, které jsou nepostradatelnými pomocníky 
v každé domácnosti. Nabízeným sortimentem jsou 
kuchyňské roboty, mixéry, fritovací hrnce, kávova-
ry, pekárny, parní a elektrické hrnce, odšťavňovače,  
sodastream, topinkovače, grily, sendvičovače, rych-

lovarné konvice, mlýnky, elektrické pánve, minitrouby,  
sušičky ovoce, kuchyňské i osobní váhy, mikrovln-
né trouby, remosky, vysavače a jejich příslušenství  
a spousta dalšího spotřebního elektra. Družstvo též za-
jišťuje záruční i pozáruční autorizovaný servis  značek 
Braun, Electrolux, Kenwood, DeLonghi a Mora. 

Mezi široký záběr činnosti družstva patří tako výroba  
a prodej razítek, kancelářských potřeba a též provozo-
vání dalších služeb, jako je barevné i černobílé kopí-
rování, velkoformátový tisk, výroba vizitek, skenování, 
laserové gravírování, výroba štítků a jmenovek, lami-
nování, kroužková vazba, prodej kancelářských a škol-
ních potřeb atd. Více informací lze najít na webových 
stránkách www.razitka-teplice.cz.

Družstvo provozuje také prodejnu drogerie a parfémů, 
kde nabízí kosmetiku českých i zahraničních značek  
a pořádá pravidelné kurzy líčení s odbornou vizážist-
kou. Mezi další patří i prodej hraček včetně těch podpo-
rujících rozvoj motoriky. V nabídce jsou hračky pro  nej-
menší děti, ale i velký výběr plyšových hraček, tříkolek, 
odrážedel, karnevalových masek atd.

V prodejnách v Teplicích a Litoměřicích lze využít také 
služeb výroby klíčů na počkání. Kromě klasických 
si zde zájemci mohou nechat vyrobit i klíče dozické, 
schránkové, nábytkové, trezorové, autoklíče včetně au-
toklíčů s čipem atd. 

 
www.mechanikateplice.cz

reportáž 
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Dřevozpracující výrobní družstvo  
Jaroměřice nad Rokytnou

Ing. Leo Doseděl, Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl, Ing. Václav Lazárek

Dne 4. listopadu navštívil předseda SČMVD 
Ing. Leo Doseděl Dřevozpracující výrob-
ní družstvo v Jaroměřicích nad Rokytnou 
jehož hlavní činností je výroba nábyt-
ku pro hotely, restaurace, lázně, domo-
vy seniorů, banky, univerzity, kanceláře 
a další veřejné prostory. Předseda svazu  
Ing. Doseděl měl možnost seznámit se 
s aktuální činností družstva a s výrobním 
provozem.
Při jednání informoval předsedu družstva Ing. Řídkého  
o možnostech svazu podporovat členská družstva v souvis-
losti se sjednanými rámcovými smlouvami. Současně ocenil 
rozsáhlé investice družstva do moderních technologií zpra-
cování nábytku a do výrobních a administrativních prostor. 
Družstvo velmi intenzivně řeší úspory energií především ply-
nu a díky jeho poslední velké investici za 12 milionů korun  
se stává na plynu nezávislé. V době návštěvy byl ve zkušeb-
ním provozu nový kotel využívající dřevěný odpad z výroby 
k vytápění všech prostor družstva.

Aktuálně se družstvo zabývá i vlastním projektem fotovoltai-
ky k nahrazení drahé elektrické energie. Nyní probíhá výběro-
vé řízení na dodavatele a na jaře příštího roku chce družstvo 
uvedenou investici, asi za 10 milionů Kč zrealizovat. Výkon 
fotovoltaiky bude 332 kWp.

Družstvo bylo založeno v  roce 1951. Již od počátku byla 
náplní družstva výroba nábytku a dodávky interiérů. V sou-
časné době se družstvo zabývá zařizováním interiérů včetně 
souvisejících činností. Je schopno zajistit kompletní služ-
by zahrnující návrh, realizaci, dopravu, montáž a následný 
servis, to vše v krátkých časových termínech.

Firma zaměstnává 140 pracovníků a dosahuje v  průměru 
ročního obratu 270 milionů korun. Mezi jeho stálé obchodní 
partnery patří významné banky, zejména ČSOB a Komerční 
banka. Od roku 2015 je též generálním dodavatelem interié-
rů pro Českou poštu.

Výroba je realizována ve dvou výrobních závodech – v Ja-
roměřicích nad Rokytnou a Nových Syrovicích. Výrobní haly 
jsou vybaveny moderní flexibilní technologií, další přednos-
tí je pak dlouholetá zkušenost truhlářů a schopný profesně 
vzdělaný tým manažerů. Družstvo je schopno realizovat 
zakázky v  různých provedeních, jako například v  provede-
ní lamino, přírodní dýha či masivní dřevo. Družstvo je též 
schopno zabezpečit potřebné subdodávky, jako sklo, corian, 
kámen, nerez, ale i sedací nábytek, osvětlení či koberce. Kva-
litní produkce je zabezpečena nejen těmito skutečnostmi, 
ale i kvalitou používaných materiálů, které družstvo nakupu-
je od renomovaných dodavatelů.

Družstvo mimo jiné dodávalo interiérové vybavení do ho-
telu Thermal v  Karlových Varech v  hodnotě 40 milionů Kč  
a do lázeňských hotelů v Mariánských Lázních, Třeboni, Lu-
hačovicích, Jáchymově, Františkových Lázních a Velkých 
Losinách. Družstvo je schopno realizovat zakázky na klíč 
včetně polstrovaného nábytku a vlastních matrací. Do těch-
to interiérů mimo jiné vyrábí šatní skříňky z kompaktních de-
sek do wellness provozů.

Ing. Jiří Řídký (předseda představenstva) 
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Co se týče energetické soběstačnosti, družstvo vybudo-
valo vlastní kotelnu, čímž se zbavilo závislosti na plynu.  
V kotelně jsou likvidovány zbytky dřevěných materiálů z výro-
by, tedy je současně vyřešena likvidace odpadu z obráběcích 
pil, a současně poslouží pro vytápění objektu. Další chys-
tanou investicí je vybudování fotovoltaiky – tato akce je  
ve fázi připraveného projektu a s  vybudováním systému  
se počítá na střeše skladu velkoplošných materiálů v objektu 
družstva. Družstvo prezentuje kromě moderní technologie 
též soběstačnost, ekologii a udržitelnost.

Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice nad Rokytnou 
mimo jiné realizovalo i vybavení interiérů zámeckého hotelu 
v Třešti, kde vyrobilo vybavení interiéru pro jídelny a pokoje 
pro hosty. Největší realizovaná zakázka v  letošním roce je 
bytový dům Fragment v Praze Karlíně. Jedná se o 140 bytů 
v hodnotě 43 milionů Kč. Dále družstvo v letošním roce re-
alizovalo zakázku pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Re-
konstrukce a modernizace kolejí v hodnotě 22 milionů korun  
a aulu v hodnotě sedm milionů korun. 

V  Lipně nad Vltavou realizovalo družstvo hotely Lanovka  
a Element v hodnotě 19 milionů korun. Hotely poskytují uby-
tování pro 300 osob a kongresové zázemí pro 500 osob. 
Pro Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze druž-
stvo realizovalo zakázku „Dodávka kancelářského nábytku  
za 18 milionů korun. V Krkonoších realizovalo družstvo vy-
bavení apartmánových domů „Aldrov Resort“ v  hodnotě  
19 milionů korun. 

Družstvo vyrábělo vybavení také do hotelů v Holandsku  
v celkové hodnotě 21 milionů korun. Mezi významné zakázky 
tohoto roku jistě patří rekonstrukce 4 pater hotelu Voroněž 
v Brně za 12 milionů korun, vybavení kolejí pro Jihočeskou 
univerzitu v  Českých Budějovicích za 13 milionů korun,  
a dodávka interiéru včetně vybavení pokojů v nově vzniklém 
vinařství THAYA v Havraníkách u Znojma za 10 milionů ko-
run. 

Nejpodstatnější zpráva z Jaroměřic je ale asi ta, že družstvo 
už má zajištěnou výrobu na první polovinu roku 2023.

 
www.dvdjaromerice.cz

Nářezové centrum

Nová kotelna na dřevní odpad

Obráběcí centra

reportáž
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Střední odborná škola 
uměleckořemeslná

Jana Henychová
Foto: archiv školy

Vyučit se zajímavému oboru v oblasti 
uměleckých řemesel je cestou, kterou se 
mohou dát mladí lidé, aby je v životě prá-
ce těšila a našli pocit vlastní realizace.  
Je určitě příjemné živit se něčím, co člově-
ka baví, je to věc k nezaplacení. Svou cestu 
v tomto nacházejí lidé, kteří mají potřebu 
tvořit, vyrábět originální věci a současně  
v řemeslu najít pocit z umu vytvořit krásné 
věci. 

Umění není jen podium a hudba, divadlo či tanec - může  
to být i produkt uměleckého řemesla. Najít uspokojení v něm 
mohou také ti, kteří cítí vztah k umění, ale více je baví praco-
vat rukama, jsou šikovní a mohou vytvářet třeba pro diva-
delní a koncertní podia nejrůznější umělecké kulisy, rekvizi-
ty. Baví je třeba vytváření originálních dekorací do interiéru  
a exteriéru či restaurovat umělecké památky. Zájemci  
o umělecké obory mohou najít uplatnění ve Střední odbor-
né škole uměleckořemeslné, o jejímž chodu nás informoval  
ředitel školy Mgr. Radek Coufal.

ROZHOVOR
Mgr. Radek Coufal
ředitel a jednatel
Střední odborná škola
uměleckořemeslná

Od naší poslední návštěvy 
uběhly již více jak dva roky. 
Jaké novinky u vás nastaly?
Máme hodně plánů, ale také 
úspěchy. Náš student Ondřej 
Svoboda studující obor umě-
lecký kovář získal význam-
né ocenění Mladý řemeslník 
2021. V loňském roce oce-
nění Mladý řemeslník 2022 
získali hned dva kováři - Ště-
pán Beneš a Michal Halvo-
ník. V roce 2022 jsme vyslali 
na zahraniční měsíční stáže  
30 žáků, kteří odjeli do Irska  
a Norska získávat zkušenos-
ti v oboru v tamních firmách. 
Zabývali jsme se také otázkou 
spolupráce s nadací Family 
Foundation ve věci sociálních 
stipendií. V roce 2022 jsme 

dokončili modernizaci kovářské dílny. Snažíme se neustále 
držet stejnou úroveň výuky, především hodin, kde studenti 
získávají odbornou praxi, která je nenahraditelná. Dost věcí 
nám zkomplikovala pandemie Covid-19, ale úspěšně jsme 
se s tím vypořádali. 

Pojďme si přiblížit historii školy… 
Jsme soukromá škola. Fungujeme od roku 1991, kdy jsme 
navázali na předchozí SOU, které tu nepřetržitě poskytova-
lo vzdělání od roku 1952 – čili v roce 2022 škola oslavila  
70. výročí působení vernisáží výstavy v Plzeňce u Brabců 
v říjnu 2022. Budova vznikla ve 30. letech minulého sto-
letí, byla zde škola pro kováře a podkováře i tzv. kovářský  
domov. Studenti tu získávali vědomosti a byl zde též inter-
nát. Již v 70. letech se tady vyučovalo kolem dvou desítek 
uměleckých řemesel. Těší mě, že absolventi z oboru kovo, 
jako kováři či strojní mechanici se chodí v rámci dne otevře-
ných dveří do školy podívat i po šedesáti letech. Škola byla 
kdysi zprivatizována učiteli, aby mohla fungovat dál.
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Naposledy jsme hovořili o možném vzniku nových učeb-
ních oborů. Jedním z tehdejších záměrů byl i nový učební 
obor zabývající se renovací uměleckých maleb (umělecký 
malíř). Povedlo se tento záměr uskutečnit?
Bohužel ne. Žádost neprošla přes nařízení vlády ani přes 
Asociaci krajů. Přitom odborníci, kteří se kdysi oboru vyučili, 
zestárli, a památkové malby tak nemá kdo opravovat. 

Jaké učební obory škola v současné době nabízí?
Škola nabízí zájemcům široké spektrum učebních oborů. 
Dívky preferují obory vlásenkář a maskér, chlapci zase dávají 
přednost uměleckému kováři či štukatérovi. Do všech oborů 
se ale mohou přihlásit zájemci obou pohlaví, v tomto směru 
není nic omezeno. Mezi další obory patří například zlatník  
a klenotník, umělecký truhlář a řezbář, rytec a starožitník. 
Názvy všech učebních oborů naleznete na internetových 
stránkách školy www.umeleckoremeslna.cz. 

Chystáte den otevřených dveří?
Dnů otevřených dveří je hned 11 každý školní rok. Pan-

demie změnila klasické dny otevřených dveří v předem 
objednávané skupinky vážných zájemců nebo jednotliv-
ce (rodiny). Objednat se je možné u paní Ivety Růžičkové  
(ruzickova@umeleckoremeslna.cz, tel.: 702 165 209).  
Prohlídka školy je mnohem individuálnější a můžeme se ná-
vštěvníkům více věnovat.  

Zkrotit pomocí ohně kus železa podle své fantazie je určitě 
snem každého uměleckého kováře. Je neuvěřitelné, že vaši 
žáci jsou schopni vytvářet tak dokonalé věci z kovu hned 
po prvním roce studia. Stejně tak i žáci z dalších studijních 
oborů vykazují velmi profesionální výsledky ve svých škol-
ních pracích, Čím si takový úspěch vysvětlujete?
Velkým plusem naší školy je, že všichni učitelé ovládají své 
profese kromě teorie také v praxi – sami tuto činnost ce-
loživotně vykonávají a dovedou tak předat své zkušenos-
ti, tu správnou cestu, kudy se vydat, aby studenti netápali  
a dokázali se odpoutat od něčeho, co jim brání jít rychle 
dopředu. Nutno zdůraznit, že žákům předávají zkušenosti 
přední odborníci svého řemesla. Jsme tradicí uměleckých 
řemesel, na jiných obdobných školách takovéto složení obo-
rů nikde nenajdete. Předáváme prostřednictvím našich mis-
trů jakousi štafetu v péči o české i zahraniční památky. Jako 
učitelé jsme hrdi na to, že můžeme tuto štafetu předat dál  
a že naše práce a zkušenosti budou žít dál v práci našich  
absolventů. Rád bych zmínil Petra Voříška, Zbyňka Zat-
loukala, Tomáše Havránka, kteří učí obor umělecký kovář  
a zámečník, Ilonu Novákovou a Petra Fadrhonse, kteří vyu-
čují obor vlásenkář a maskér, Josefa Míku, vyučujícího obor 
umělecký truhlář. Ceníme si spolupráce s mnoha externími 
firmami, které poskytují praxi pro naše žáky, jako Akant Art, 
Avers, Pracom (štukatéři), SPV zlatnické a rytecké, Solun-
ka, Monika Soukupová (zlatníci a rytci), Národní památkový 
ústav (Štěpán Skalický) a Bradna restaurování (pozlacova-
či), dále František Švancar a Zbyněk Vostřák (keramici) nebo 
Zdeňka Čermáková (umělecký sklenář). 

Vaši studenti nacházejí uplatnění v nejrůznějších umělec-
kých směrech… Máte zpětnou vazbu, kde například nyní 
působí? Podle mě je to dobrá motivace pro nové uchazeče…
Ano, u těch, kteří se uplatnili, zpětnou vazbu máme. Vlásen-
kářky pracují v dílnách Národního divadla, v České televi-
zi nebo menších divadlech. Kováři a pasíři našli uplatnění  
u restaurátorských firem a podíleli se např. na restaurování 
pomníku Palackého, kovových prvků v paláci na Malé Straně 
nebo v Hradci Králové. Štukatéři či pozlacovači už jako zaměst-
nanci pracovali na renovaci Národního muzea, Parlamentu ČR 
nebo soch z kláštera Plasy či chrámu sv. Bartoloměje v Plzni. 
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Můžete třeba i jako škola přijmout zakázky na zajímavý pro-
jekt? Mám na mysli například výrobu rekvizit či paruk pro 
film, koncertní turné a podobně, kde by se mohli uplatnit 
studenti třeba z oboru vlásenkář, umělecký kovář či štukatér.
Se zakázkami je to obtížné. Mistři v dílnách musí především 
splnit předepsané osnovy a naučit žáky základní postupy  
a práci s materiály. Na druhou stranu se zletilí žáci zapojují 
do soukromých zakázek mistrů – např. Tomáše Havránka 
(kováře, pasíře) a všichni na dílně můžou sledovat skuteč-
nou zakázku. 

Máte kooperaci s nějakým konkrétním divadlem či muziká-
lem pro uplatnění vašich absolventů?
Ano, je to divadlo Hybernia (například muzikál Tarzan) nebo 
Karlínské divadlo. 

Motivací pro nové studenty na obor umělecký štukatér by 
mohla být například i realizace restaurátorských prací na 
nějaké významné památce. Dávají vám vaši studenti vědět 
o svých úspěších v tomto směru, ale třeba i studenti z ji-
ných učebních oborů?
Dávají vědět, např. že se zúčastnili prací na Parlamentu ČR 
nebo zmíněných pasířských zakázkách. To, že se ti motivo-
vaní udrží v oboru, nás velmi těší. Nicméně platí pravidlo, 
které tu bylo odnepaměti – po vyučení umí řemeslník pouhé 
základy, stává se „tovaryšem“ a dál roky pracuje pod zkuše-
ným mistrem. 

Musí být Váš student nutně absolventem základní školy?
Rozhodně ne. Zhruba 60 procent tvoří žáci ze základních 
škol. Zbytek studentů je ve věku 20 – 65 let. Často se sem 
hlásí uchazeči – ze základních škol i ti starší, kteří napří-
klad chtějí udržet rodinnou řemeslnou tradici, někdo si zase 
přichází jen splnit svůj sen. Dokonce přijímáme i studenty  
s ukončenou vysokou školou. Nabízíme také možnost re-
kvalifikačního studia pro různé věkové kategorie, a to for-
mou dálkového studia. U dospělých zájemců je potřeba re-
spektovat, že jsou zaměstnaní, mají rodinu a někdy je pro 
ně dojíždění problém. Studovat mohou formou sobotních 
seminářů a následných konzultací a zkoušek. Během dvou 
let musí splnit aspoň 560 hodin praxe u vybraného mistra. 

Jak je to se se zahraničními zájemci o studium?
Na studium na naší škole se může přihlásit i cizinec. Má to 
ale své podmínky – musí být trvale žijící na území České re-
publiky a musí zvládnout jazykovou bariéru. Studují u nás 
Slováci, Italové, Uzbek, dokonce jsme měli žákyni z Argenti-
ny, Austrálie a vzdálené Havaje (ti patřili ke „starším“ žákům). 
V současnosti očekáváme možné přijetí ukrajinských dětí – 
tam je ale v začátku státní podpora. 

Když byste chtěl nalákat zájemce na studium vámi vyučo-
vaného oboru, proč by měli jít studovat právě do vaší ško-
ly?
Kdo si váží péče a nezneužívá jí, dostane od nás při studiu 
individuální přístup a takřka rodinné prostředí, možnost 
praxe v jedinečných uměleckých oborech, které pokračují  
ve staleté tradici řemesel. Může výtvarně i ručně tvořit, 
účastnit s exkurzí a seminářů i stáží. 

Stále váháte, jestli doporučit své dceři či synovi právě tuto 
Střední odbornou školu uměleckořemeslnou? Pak neváhej-
te a navštivte webové stránky www.umeleckoremeslna.cz, 
kde naleznete potřebné informace. Adresa školy je Podko-
vářská 797, Praha 9.

www.umeleckaremesla.cz
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Družstvo jako jedna  
z obchodních korporací

JUDr. Miroslav Machala

     Družstvo je vedle obchodních společností 
jednou z obchodních korporací. Obchod-
ní korporace se liší od ostatních korporací 
zejména tím, že jejich účelem je zpravidla 
podnikání, avšak zároveň je jim umožně-
no, aby svou činností sledovaly i jiný účel.

Obchodními společnostmi jsou veřejná obchodní společ-
nost, komanditní společnost, společnost s ručením omeze-
ným, akciová společnost, evropská společnost a evropské 
hospodářské zájmové sdružení. K obchodním korporacím 
patří také evropská družstevní společnost, kterou zákon 
řadí mezi družstva.

Obchodní korporace je vždy právnickou osobou. Právnic-
kou osobou je organizovaný útvar, o kterém zákon stano-
ví, že má způsobilost mít v mezích právního řádu práva  
a povinnosti, tedy že má právní osobnost. K tomu, aby byl  
organizovaný útvar právnickou osobou, musí nabýt někte-
rou z právních forem právnické osoby, kterou upravují práv-
ní předpisy. Pro každou z těchto právních forem mají práv-
ní předpisy zvláštní úpravu, rozdílnou od právní úpravy jiné 
právní formy. V důsledku toho jsou u jednotlivých právních 
forem zřejmé rozdíly jak v řešení otázek vnitřního uspořádání 
právnické osoby, tak i jejích vnějších vztahů k jiným osobám.

Právní úprava všech obchodních korporací je obsažena 
především v zákoně o obchodních korporacích. Jedná-li 
se o evropskou společnost, evropské hospodářské zájmo-
vé sdružení a evropskou družstevní společnost, uplatňuje  
se tento zákon jen v omezeném rozsahu, v jakém to připou-
štějí přímo použitelné předpisy Evropské unie. Na ostatní 
obchodní korporace dopadají ustanovení tohoto zákona 
plně. Zákon obsahuje jak společná ustanovení, v nichž  
je celá řada otázek řešena pro všechny obchodní korpora-
ce stejně, tak i zvláštní ustanovení, vztahující se pouze k 
jednotlivým právním formám obchodních korporací, jimiž  
se jejich právní úprava liší. Zákon o obchodních korporacích 
ale nepředstavuje ucelenou úpravu všech otázek. Navazuje 
na občanský zákoník, jímž je řešena právní úprava všech 
právnických osob i některé záležitosti korporací. Občanský 
zákoník se ve vztahu k zákonu o obchodních korporacích 
uplatňuje podpůrně v tom smyslu, že jeho ustanovení se  

při posuzování určité otázky použijí tehdy, není-li tato otáz-
ka řešena zákonem o obchodních korporacích.

Obchodní korporace je právnickou osobou, u níž se před-
pokládá, že je vytvářena více osobami, avšak v případech,  
kdy to právní předpisy připouštějí, ji může tvořit i jen jed-
na osoba. Družstvo je vždy společenství alespoň tří osob, 
neboť na jeho založení se musí účastnit jako zakladatelé 
alespoň tři osoby a družstvo musí mít po dobu svého trvání 
nejméně tři členy. V tomto směru je patrný zásadní rozdíl 
mezi družstvem a kapitálovými společnostmi, jimiž jsou 
společnost s ručením omezeným a akciová společnost.  
Každá z těchto společností může být založena buď jediným 
zakladatelem, anebo i více zakladateli, a může mít jen jedi-
ného společníka také v důsledku soustředění všech podílů 
společníků v rukou jedné osoby. Méně výrazný rozdíl vyplý-
vá co do počtu osob tvořících korporaci ze srovnání druž-
stva s osobními společnostmi, jimiž jsou veřejná obchodní 
společnost a komanditní společnost, neboť každá z těchto 
společností musí mít alespoň dva společníky.

Účelem, k němuž se družstvo zakládá, je podle zákona o ob-
chodních korporacích vzájemná podpora jeho členů nebo 
třetích osob, popřípadě podnikání. V jednotlivých případech 
se může jednat jen o činnosti zaměřené na zmíněnou pod-
poru členů družstva či třetích osob, které nejsou podniká-
ním, anebo naopak výlučně o podnikání. Stejně tak mohou 
být účelem družstva činnosti sledující zmíněnou podporu, 
která se uskutečňuje při podnikání družstva, a to již jeho 
samotnou podnikatelskou činností, anebo také při využití 
výsledků této činnosti.

Účel, k němuž lze družstvo založit, je ze zákona omezen, 
má-li se jednat o bytové družstvo anebo sociální druž-
stvo. Bytové družstvo lze založit jen za účelem zajišťování 
bytových potřeb členů tohoto družstva s tím, že uvedené 
družstvo může také spravovat domy s byty a nebytovými 
prostory ve vlastnictví jiných osob. Sociální družstvo je  
zákonem pojato jako družstvo, které soustavně vyvíjí obec-
ně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální sou-
držnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhod-
něných osob do společnosti s přednostním uspokojováním 
místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa 
sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti 
vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdra-
votní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.

Kapitálové společnosti, tedy společnost s ručením omeze-
ným a akciová společnost, se zakládají za účelem podni-
kání, mohou být však zakládány i k jiným účelům. Opačný 
přístup se uplatňuje u osobních společností. Veřejná ob-
chodní společnost a komanditní společnost může být za-
ložena pouze za podnikatelským účelem nebo za účelem 
správy vlastního majetku.

S účelem družstva vymezeným zákonem o obchodních 
korporacích úzce souvisí úprava členství v družstvu pro-
vedená tímto zákonem, pokud jde o vznik a zánik členství  
v družstvu. Podmínky, za kterých vzniká členství v družstvu 
musí být na základě požadavku zákona obsaženy ve stano-
vách každého družstva s tím, že vedle podmínek určených 
zákonem, se rovněž může jednat o další podmínky určené 
jen stanovami družstva. Členství v družstvu podle zákona 
vzniká pouze tehdy, jestliže osoba ucházející se o členství 
v družstvu všechny uvedené podmínky splňuje. Zákon zá-
roveň předpokládá, že v některých družstvech budou jejich 
členové po celou dobu trvání svého členství vykonávat prá-
ci v pracovním poměru k družstvu, a také to, že v těchto 
družstvech bude podle jejich stanov podmíněn uvedeným 

                       právní okénko             
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pracovním poměrem nejen vznik členství, ale i trvání tohoto 
členství. Obdobné uplatnění podmínek pro nabytí účasti v 
obchodních společnostech zákon nepředpokládá, a proto 
ani neupravuje.

Osoba, která je členem družstva, se vždy musí v družstvu 
účastnit členským vkladem. Členský vklad vyjadřuje v peně-
zích hodnotu toho, co se tato osoba za účelem nabytí nebo 
zvýšení své účasti v družstvu zavázala do něj vložit. Člen-
ský vklad je součtem základního členského vkladu a každé-
ho případného dalšího členského vkladu člena, umožňují-li 
stanovy členu podílet se na základním kapitálu družstva též 
jedním nebo více dalšími členskými vklady. Pokud se člen 
žádným dalším členským vkladem na základním kapitálu 
nepodílí, je jeho členský vklad roven základnímu členskému 
vkladu určenému stanovami, který musí být pro všechny 
členy družstva stejný.

Souhrn všech členských vkladů členů je základním kapitá-
lem družstva. Výše základního kapitálu je proto dána pe-
něžní částkou, ze které je zřejmé, v jaké celkové výši členo-
vé družstva převzali závazky ke svým členským vkladům. 
Výše základního kapitálu družstva není předem určena ani 
omezena. Mění se při každém převzetí závazku k novému 
členskému vkladu nebo dochází-li při zániku členství k vy-
pořádání dosavadní účasti člena v družstvu, popřípadě po-
kud se výše základních členských vkladů všech členů mění 
podle rozhodnutí členské schůze. Výši převzaté vkladové 
povinnosti k členskému vkladu, rozsah jejího splnění i po-
měr členského vkladu člena k výši základního kapitálu lze 
použít jako měřítka pro určení práv člena z jeho členství v 
družstvu. Současně se předpokládá, že práva člena mohou 
být určována i podle jiných hledisek, zákon v této souvislos-
ti zmiňuje délku členství v družstvu. 

Za závazky družstva po dobu jeho trvání členové neručí. 
Člen však může být povinen přispět na úhradu ztráty druž-
stva, jestliže je to dáno stanovami družstva a stanovy určují 
výši, do níž mu lze takovou povinnost uložit, a pokud člen-
ská schůze svým rozhodnutím tuto uhrazovací povinnost 
členu také uloží. Výše, do níž lze členovi uhrazovací povin-
nost podle stanov uložit, nesmí překročit ani při opakova-
ném ukládání za celou dobu trvání jeho členství v družstvu 
trojnásobek základního členského vkladu, a jde-li o člena 
představenstva nebo kontrolní komise, desetinásobek zá-
kladního členského vkladu.

Účast v kapitálové společnosti je podmíněna rovněž pře-
vzetím vkladové povinnosti ke vkladu, avšak výši základ-
ního kapitálu, představujícího peněžní vyjádření souhrnu 
všech vkladů společníků, určí zakladatelé společnosti vždy 
předem při jejím založení a ke změně výše základního kapi-
tálu dochází jen na základě rozhodnutí orgánu společnos-
ti. Výše vkladu je v kapitálové společnosti pro určení práv 
jejího společníka rozhodující. Za závazky společnosti s ru-
čením omezeným ručí její společníci společně a nerozdílně 
do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu 
zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem 
vyzvání k plnění. Za dluhy akciové společnosti neručí její  
akcionáři vůbec.

V případě osobních společností zákon vyžaduje, aby oso-
ba, která se má stát společníkem, převzala vkladovou po-
vinnost pouze tehdy, jedná-li se o komanditní společnost,  
a pokud má být tato osoba společníkem, který je koman-
ditistou. Práva a povinnosti komanditistů se určují podle 
poměru jejich vkladů. Společníci, kteří jsou v komanditní 
společnosti komplementáři, mají práva a povinnosti stejné, 
pokud společenská smlouva o založení této společnosti 

neurčí jinak. Za dluhy komanditní společnosti ručí ze záko-
na především ti ze společníků, kteří jsou komplementáři,  
a to společně a nerozdílně s tím, že výše tohoto ručení není 
omezena. Komanditista ručí za dluhy komanditní společ-
nosti společně s ostatními společníky jen do výše, v jaké 
nemá podle zápisu v obchodním rejstříku splacen svůj 
vklad. Ve veřejné obchodní společnosti se společník může 
zavázat ke splnění vkladové povinnosti, i když k tomu není 
podle zákona povinen, při uzavření společenské smlouvy, 
kterou se řídí vzájemné poměry společníků této společnos-
ti. Nedohodnou-li se společníci ve společenské smlouvě  
jinak, jsou jejich práva a povinnosti vyplývající z jejich účasti 
v této společnosti stejné. Za dluhy veřejné obchodní spo-
lečnosti ručí její společníci ze zákona společně a nerozdílně 
s tím, že výše jejich ručební povinnosti není omezena.

Účast v obchodní korporaci i práva a povinnosti, které z této 
účasti plynou, vždy představuje podíl v této korporaci. Pro 
podíl v družstvu se používá označení družstevní podíl. Podle 
zákona platí, že v témže družstvu může mít jeho člen pouze 
jeden družstevní podíl. Jinak je tomu v akciové společnosti 
a ve společnosti s ručením omezeným, kde společník může 
mít více podílů, a to i podíly různých druhů, které se od sebe 
právy a povinnostmi jež představují liší. Více podílů může 
mít také společník v komanditní společnosti, je-li komandi-
tistou. Společník, který je v této společnosti komplementá-
řem, může mít ze zákona naopak vždy jen jeden podíl, a to 
stejně tak jako společníci ve veřejné obchodní společnosti.

Nejvyšším orgánem v družstvu je členská schůze, které má 
právo se zúčastnit každý jeho člen. Členy ostatních orgánů 
zřizovaných v družstvu podle zákona si členská schůze volí. 
Členem orgánu družstva může být pouze člen družstva.   
Ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společ-
nosti je nejvyšším orgánem valná hromada, na jejímž roz-
hodování jsou oprávněni se zúčastnit všichni společníci 
anebo akcionáři. Členy ostatních orgánů těchto společností  
se však mohou stát i jiné osoby, a to i jinak než na základě 
volby nejvyšším orgánem společnosti. Nejvyšším orgánem 
ve veřejné obchodní společnosti a v komanditní společnos-
ti jsou všichni společníci. Statutární orgánem v těchto spo-
lečnostech jsou pouze jejich společníci.

     Při hlasování na členské schůze má každý člen družstva ze 
zákona jeden hlas, pokud stanovy neurčují, že má v přípa-
dech, kdy to zákon připouští, více hlasů. Hledisko pro určení 
tohoto vyššího počtu hlasů zákon přenechává stanovám. 
Při rozhodování nejvyššího orgánu v kapitálových společ-
nostech se počet hlasů společníků či akcionářů řídí zpravi-
dla výší jejich vkladů. Ve veřejné obchodní společnosti platí 
obdobně jako v družstvu, že každý společník má při roz-
hodování patřícím do působnosti jejího nejvyššího orgánu 
jeden hlas, ledaže společenská smlouva určí jinak; to platí 
obdobně i pro rozhodování v působnosti nejvyššího orgánu 
komanditní společnosti. Nejde-li o nejvyšší orgán obchodní 
korporace, má stejně jako v družstvu i v jiných obchodních 
korporacích každý člen jejich vícečlenného orgánu jeden hlas.

     Právní forma družstva v sobě spojuje 
mnohé z toho, s čím se lze setkat jak 
u osobních, tak i kapitálových společ-
ností. Současně představuje svébyt-
né uspořádání vztahů ve společen-
ství jeho členů obohacené o pravidla, 
která jsou vlastní jen této obchodní 
korporaci.

 
www.scmvd.cz
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N o v á  k o s m e t i c k á  ř a d a

Cosmetica Carolinum®
to jsou pleťové krémy špičkové kvality s meruňkovým olejem, vitamíny,

koenzymem Q10 a karlovarskou vřídelní solí.

Pleťové mléko s pistáciovým olejem pro péči a regeneraci pleti.

Informace a objednávky na tel.: 353 242 165 • fax: 353 242 163
e - mail: odbyt@vridlo.cz

Vyrábí a dodává: VŘÍDLO, v.d., karlovarská kosmetika® 
Kamenického 8, 360 04 Karlovy Vary, ČR.

k o e n z y m

minerály

vitamíny

UV Filtry

družstevní výrobky



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

   ABY  VAŠE 
ŠKODA ZŮSTALA 
       ORIGINÁLNÍ
Využijte 
až 20% slevy
z Šekové 
knížky

Díky Šekové knížce ušetříte až 20 % za servis, díly i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete ušetřit peníze za opravy, 
výměnu opotřebovaných dílů nebo nové příslušenství, pak je Šeková knížka plná slev 
určena právě Vám. Šeková knížka obsahuje kupony až s 20% slevou na materiál i práci 
u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro Vás. Dopřejte svému vozu profesionální 
péči v autorizovaném servisu ŠKODA. 

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás zdarma připravena v našem servisu  
nebo online na www.sekova-knizka.cz.

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let

10127711_SKODA_Aftersales_Sekova-knizka_2023_Inzerce-A4-EDIT-04mh.indd   110127711_SKODA_Aftersales_Sekova-knizka_2023_Inzerce-A4-EDIT-04mh.indd   1 27.10.2022   10:21:1427.10.2022   10:21:14
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družstevní výrobky

Foto: Pixabay, Arek Socha
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Funkční oblečení je pro každého. 
Jaké si vyberete vy? 

Petra Novotná

Myslíte si, že se funkční oblečení týká jen 
sportovců, kteří se chystají na horskou 
túru nebo závod na kolech? Omyl. Správ-
né funkční oblečení ocení také manažer 
v kanceláři, řidič autobusu, těhotná žena 
nebo dokonce i miminko v kočárku. Jde 
jen o to vědět, jaký materiál vybrat a jak 
vrstvit.
Funkční prádlo většinou tvoří první vrstvu, která se dává pří-
mo na tělo a obepíná ho. Musí tedy skvěle sedět, ale nelimi-
tovat nás v pohybu. Vybrat správnou velikost a střih je stejně 
zásadní jako výběr materiálu. Ten vybírejte podle aktivity, při 
které ho budete nosit. Protože funkční materiály nejsou lepší 
nebo horší, jen jsou vhodné pro různé účely a jinak fungují.

Úkolem funkčního materiálu je udržet tělo v suchu  
a v optimální teplotě. V létě vás ochladí, v zimě zahřeje. 
A to vše díky speciálním vláknům, ze kterých je oblečení 
vyrobené a které nějakým způsobem reagují na vnější vlivy. 
Materiál je prodyšný a lehký.

Funkčních materiálů existuje mnoho druhů. A už dávno není 
jen výsadou sportovců, ať už profesionálních nebo amatér-
ských. Funkční oblečení dnes mohou nosit všichni a všem 
udělá službu. 

Ovšem na trhu jich najdete velké množství. Tak jaký vybrat? 
Jaký je mezi nimi rozdíl a který je vhodný právě pro vás?

 
Outlast® pro každého

Určitě jste slyšeli o umělých materiálech na bázi polypropy-
lenu, polyesteru nebo polyamidu, známá je také Merino vlna, 
a pro nás v družstvu Dita je klíčovým materiálem Outlast®. 
Často se setkáváme s dotazy, proč právě Outlast® a jaký je 
rozdíl mezí ním, Merino vlnou a dalšími funkčními materiály.

Merino vlna je jemná a neškrábe. Neutralizuje tělesný pach. 
Funkčním materiálem je zde vlna. Aktivně odvádí pot a za-
mezuje jeho návratu. Vlákna udržují stálou tělesnou teplo-
tu a chrání tak před zimou či horkem. Je prodyšná a antia-
lergenní.  Merino vlákno funguje jako jakási trubice, která 
vodu nasákne do vnitřního kanálku, jímž ji transportuje ven  
do okolí, ale lanolinem impregnovaná část ji již nepustí 
zpět. Voda se tak může odpařovat do vnějšího prostředí, ale  
již nekondenzuje na vnitřní straně oděvu.

Umělé funkční materiály jsou většinou na bázi polypropy-
lenu, polyesteru nebo polyamidu. Jejich úkolem je primár-
ně odvádět pot od těla. Principem fungování je zmíněná 
schopnost odvodu vlhkosti do vnější vrstvy, kde se následně  
odpaří, stejně jako u Merino vlny. Toho je dosaženo použitím 
speciální úpravy a tvaru vláken, jež nepohlcují vlhkost. 
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Odlišný princip

Kouzlo Outlast® materiálu spočívá v naprosto odlišném 
principu funkčnosti. Výše uvedené funkční materiály fungu-
jí tak, že pouze odsouvají pot z povrchu přehřáté pokožky. 
Outlast® se aktivně stará o to, aby pot nemusel vzniknout 
vůbec, protože aktivně redukuje samotné pocení. To je naše 
tajemství, které je zároveň tím nejpodstatnějším rozdílem. 

Je vázán na bavlnu, díky čemuž můžete nosit přírodní, ne-
umělé, a přitom funkční oblečení. Pracuje s termoregulací 
těla, neodvádí pot, zamezuje jeho vzniku. V případě propo-
cení nestudí. Outlast® reaguje na změny teploty vnitřního 
i vnějšího prostředí, mezi pokožkou a vrstvou materiálu  
se tak vytváří příjemné mikroklima. Díky své schopnosti opa-
kovaně střádat teplo a následně jej opět uvolňovat udržuje 
po celou dobu nošení stabilní teplotu.

Outlast® snižuje vaše pocení až o 40 procent. A nemusí-
te podat žádný extra výkon, aby Outlast® fungoval. Máme 
výbornou zpětnou vazbu od učitelky jógy, fitness nadšen-
ců, cyklistů, cestovatelů, myslivců. Našimi zákazníky jsou  
i lékaři. A díky svým vlastnostem je Outlast® skvělý také  
v těhotenství. Rádi říkáme, že je to oblečení pro každou příle-
žitost. Nabídku najdete pod značkou Baridi wear®.

Ovšem netvrdíme, že už se nikdy nezpotíte, když budete 
nosit Outlast®. Pocení funguje v těle každého člověka jako 
termoregulační nástroj, který udržuje v těle stálou teplotu  
a je pro každého člověka velmi důležité. Pot se vylučuje  
při přehřátí organismu a tomu se snaží naše výrobky zabránit.

Miminka nemají schopnost termoregulace

Že je Outlast® skvělý také pro děti, asi nemusíme zmiňovat. 
Naše značka Little Angel® je toho důkazem. Maminky  
se k nám stále vracejí a doporučují si výrobky i mezi se-
bou. Outlast® je totiž pro děti jako dělaný. Malá miminka 
ještě nemají schopnost termoregulace, vozíme je v kočárku, 
venku, po obchodech, pak je přendáme z kočárku do auta. 
Vystavujeme je každý den teplotním změnám. Pokud jsou 
nespokojené, je jim horko, jsou zpocené, dají nám to hlasitě 
najevo. Outlast® jim zajistí tepelný komfort.

Jistě oceníte i to, že Outlast® lze standardně prát, může  
i zmoknout, po uschnutí bude vaše prádlo opět funkční. 
Jeho údržba je tady na rozdíl od Merino vlny velmi snadná.

Častým dotazem je to, zda může nosit oblečení s Out-
lastem® i ekzematik? Jistě! Outlast® je jeden z mála 

termoregulačních materiálů, jehož základem je bavlna. 
Je tedy přírodní, a díky přidanému elastanu i velmi jemný.  
Můžeme jej s klidem doporučit pro ekzematiky, atopiky  
i pacienty léčené s nemocí motýlích křídel. Právě díky jeho  
kvalitám dlouhodobě spolupracujeme s organizací Debra, 
která právě pacientům s nemocí motýlích křídel pomáhá. 

Technologie Outlast byla původně vyvinuta pro NASA,  
která ji používala především v rukavicích, ale i v jiných ku-
sech vybavení s cílem vyrovnávat teplotní výkyvy ve vesmíru  
a extrémních výškách. Důkazem užívání materiálu Outlast® 
ve vesmíru je pečeť kvality Certified Space Technology™ 
americké společnosti Space Fouondation. 

Unikátní termoregulační materiál Outlast® jsme 
poprvé na vlastní oči viděli v roce 2007, a byla  
to láska na první dotek. Díky předchozím zkuše-
nostem s dětským textilem nám hned bylo jasné, 
že naše setkání je osudové. Kombinace kvalit-
ního dětského oblečení s termoregulačním ma-
teriálem na bázi bavlny, to je něco, co doposud  
na trhu není, a to je velká škoda! Proto jsme po-
žádali o licenci a ten samý rok spatřil světlo světa 
první dětský zimní fusak s tímto materiálem.  

 

www.baridwear.cz a www.littleangel.cz

družstevní výrobky
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Český slavík 2022
Jana Henychová

Foto: archiv družstva Granát

V  pořadí již 60. ročník ankety populari-
ty Český slavík rozdal 12. listopadu 2022 
na galavečeru v pražském Foru Karlín svá 
ocenění. Ceny pro vítěze vyrobil GRANÁT, 
družstvo umělecké výroby Turnov. Pojď-
me si událost připomenout...

První ocenění v kategorii zpěvaček získala Lucie Bílá, která 
získala 71 519 hlasů a stala se současně absolutním vítě-
zem ankety. Ze zpěváků a za nejhranější hit si odnesl prven-
ství Marek Ztracený (67 800 hlasů). První místo mezi skupi-
nami obsadil Kabát (49 341 hlasů). Skupina ATMO (23 848 
hlasů) získala prvenství v kategorii Hip hop a rap. Do Síně 
slávy vstoupil Jiří Suchý.

Přímý přenos odvysílala TV Nova. Moderátory večera byli 
Aleš Háma, Ondřej Sokol a Tereza Pergnerová. Český slavík 
2022 zaznamenal rekordní množství hlasů – hlasovalo  
téměř 2 miliony lidí. Anketa zaznamenala rekordní úspěch 
také na sociálních sítích.

Od roku 1996 ceny pro vítěze všech kategorií této ankety 
vznikají v Družstvu umělecké výroby Granát, Turnov a neji-
nak tomu bylo i pro rok 2022. 

Cena Český slavík 2022

Autorka návrhu pro hlavní ceny ČESKÝ SLAVÍK je akade-
mická sochařka Helena Hrabová. Vrchní spirála hlavní ceny,  
která je uměleckým ztvárněním slavíka, je vyrobena ze zla-
ceného stříbra a osázena 89 českými granáty. Kromě čes-
kých granátů obsahují sošky slavíků také horský křišťál. 
Podstavec plastiky je ze zlaceného sochařského bronzu  
a dřík z olovnatého křišťálového skla. Celková výška tohoto 
ocenění je 23,5 cm.

Cena Absolutní slavík 2022

Toto ocenění má novou podobu a opět vzniklo pod tak-
tovkou akademické sochařky Heleny Hrabové. Ocenění  
Absolutní slavík je opravdu absolutní a byl tak i navržen.  
Při postavení cen za sebou je průzorem okruží vidět graná-
tový slavík v pozadí. V dílnách družstva Granát se vyráběla  
i další ocenění, které se předávají vítězům v kategorii Síň slá-
vy, Objev roku a jehlice s českým slavíkem.

Granát, d.u.v., Turnov je ryze český výrobce originálních zla-
tých a stříbrných šperků s českými granáty. Vznikl v roce 
1953 a dnes vyrábí moderní a stylové šperky, jejichž před-
ností je jedinečný design, použité kvalitní materiály a pře-
vážně ruční zpracování. České granáty družstvo těží v Čes-
kém středohoří a v Podkrkonoší. Šperkařské dílny najdete  
v samém srdci Českého ráje, v městě Turnově. Původ šperku  
a garance českých granátů je doložena Certifikátem a sa-
motný šperk je označen puncovní výrobní značkou „G“. Druž-
stvo je držitelem ochranné známky a označení původu „Čes-
ký granát“ a „Český granátový šperk“.

www.ceskyslavik.cz      
www.granat.cz

Grafický manuál
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Koncert pro Martu 
Iveta Beránková

Foto: Granát Turnov, ČRO DVOJKA

Koncert věnovaný charismatické české 
zpěvačce Martě Kubišové, která 1. listo-
padu 2022 oslavila významné životní jubi-
leum, se konal 3. listopadu ve velkém sále 
pražské Lucerny.
Český rozhlas Dvojka tímto koncertem vzdal poctu jedinečné 
umělkyni, která z rukou Generálního ředitele Českého 
rozhlasu Reného Zaorala převzala mimo jiné i granátovou 
brož.

Dle zadání objednavatele ČRo 
Dvojka byla tato stříbrná brož 
s  českými granáty, s respektem 
a pokorou k  umělkyni, vyrobena 
v dílnách družstva Granát Turnov. 
Brož představuje elegantní 5 cm 
vysoké písmenko M, které je osa-
zeno 59 českými granáty.

Dodatečně přejeme paní Martě 
Kubišové hodně zdraví a radosti. 

www.granat.cz

Dárky pro děti z dětských domovů

Jana Henychová

Foto: Jana Petrovová

Každoročně Svaz českých a moravských 
výrobních družstev pořádá sbírku dárků, 
určenou pro děti z dětských domovů. Také 
před proběhlými Vánocemi část zaměst-
nanců svazu koncem listopadu donesla 
dárečky pro děti, které neměly možnost 
trávit Vánoce se svou rodinou.
Velké množství dárků se shromáždilo i nyní.  Děti tak našly 
spoustu hraček v balíčku pod vánočním stromečkem a za-
žily si chvilku překvapení a radosti, zda na ně z balíčku vy-
koukne plyšák, panenka, autíčko, stavebnice, hra či jiný typ 
hračky. 

Dárky převzala sociální pracovnice paní Daniela Wiesnerová 
DiS., která zastřešuje více charitativních aktivit a postarala 
se o to, aby se dárečky dostaly do nejpotřebnějších dětských 
domovů či azylových center v  rámci jejího působení. Sou-
časně vyjádřila pracovníkům SČMVD poděkování. 

www.scmvd.cz

        kultura, cestování & společnost  




