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Catalogue of Production Co-operatives for Hotels 
and Restaurants 

Dear business friends,

      We are providing you an offer of products and services 
of production co-operatives intended for hotels, restaurants, bed & 
breakfast facilities, gastronomic companies and cafés. Production 
co-operatives have a long tradition in our country and belong 
among reliable and proven suppliers. 
      The Union of Czech and Moravian Production 
Co-operatives gathers almost 300 production co-operatives. 
Considering the number of member co-operatives and a wide 
range of products we cannot cover everything in this catalogue. 
The comprehensive range of production co-operatives can be 
found on www.scmvd.cz. 
 The production co-operatives are specific because they 
are involved in more manufacturing activities. This means that a 
co-operative is included in this catalogue into a certain group but 
it could also be a part of a different group. For better structure we 
have always included each co-operative only into one group.      
 We also offer you an opportunity to meet the legal 
condition on employment resulting from Act No. 435/2004 Coll. 
based on which every employer has to employ one handicapped 
person per every 25 employees. This obligation can be also met 
by an alternative performance, i.e. by purchasing of products 
and services from companies employing more than 50 % of 
handicapped persons. We have such more as 45 suppliers among 
our co-operatives ( ).     
 For better orientation of our business partners the Union 
created the website www.nahradniplneni.cz. There you can find 
organisations that can provide alternative performance. Companies 
can purchase beddings, detergents, working clothes, etc. 
 Production co-operatives have a long-term experience 
with supplies for hotels both in our country and abroad where 
traditional Czech products became popular. 

     We believe this catalogue will inspire you. 

Jan Wiesner
předseda/President

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Union of Czech and Moravian Production Co-operatives

Katalog výrobních družstev pro hotely a restaurace

Vážení obchodní přátelé,

      dovolujeme si Vám předložit nabídku výrobků a služeb 
výrobních družstev pro potřeby hotelů, restaurací, penzionů, 
gastronomických provozů a kaváren. Výrobní družstva mají v naší 
republice dlouholetou tradici a patří mezi spolehlivé a ověřené 
dodavatele.
      Svaz českých a moravských výrobních družstev sdružuje 
téměř 300 výrobních družstev. Vzhledem k počtu členských 
výrobních družstev a k široké paletě výrobků není možné zahrnout 
v tomto katalogu vše. Kompletní sortiment výrobních družstev 
naleznete na www.scmvd.cz. 
      Výrobní družstva jsou rovněž specifická v tom, že 
většinou jejich výrobní činnost zahrnuje více výrobních aktivit. 
Tzn., že družstvo je zařazeno v tomto katalogu do určité skupiny, 
ale mohlo by být i v další. Pro lepší přehlednost jsme družstva 
zařadili pouze do jedné skupiny.
     Nabízíme Vám rovněž možnost splnění podmínky zákona 
o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. který ukládá za povinnost všem 
zaměstnavatelům na každých 25 pracovníků zaměstnat jednoho 
se zdravotním postižením. Tuto povinnost můžete splnit také tzv. 
náhradním plněním, odběrem výrobků a služeb od společností 
zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením. 
Mezi našimi družstvy je více než 45 takových dodavatelů ( ).
      Pro lepší orientaci našich obchodních partnerů vytvořil 
svaz internetový vyhledávač www.nahradniplneni.cz. Zde jsou 
uvedeny organizace, které mohou náhradní plnění poskytovat. 
Firmy mohou čerpat náhradní plnění např. formou odběru lůžkovin, 
čisticích prostředků, pracovních oděvů atd.
       Výrobní družstva mají bohaté zkušenosti s dodávkami 
pro hotelová zařízení jak v naší republice, tak v zahraničí, kde 
tradiční české výrobky našly své uplatnění. 

      Věříme, že tento katalog bude pro Vás přínosnou inspirací.

http://www.scmvd.cz
http://www.nahradniplneni.cz
http://www.scmvd.cz
http://www.nahradniplneni.cz
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Svaz byl v roce 2004 certifi kován dle mezinárodní normy ISO 9001:2000.

Svaz českých a moravských výrobních družstev

je zájmovým sdružením právnických osob, členskou

základnu tvoří téměř 300 výrobních družstev

Posláním svazu je: 

•   Zastupovat, prosazovat a hájit společné zájmy výrobních družstev

• Poskytovat poradenské a konzultační služby 

• Napomáhat při vyhledávání obchodních partnerů 

• Organizovat společné obchodní a propagační akce

•  Marketingově propagovat a podporovat výrobní 

družstva a družstevní podnikání

• Zřizovat a spravovat společné fondy

• Zastupovat a hájit  zájmy družstev v sociální oblasti

Svaz aktivně spolupracuje s řadou českých i mezinárodních organizací

Union of Czech Production Co-operatives

is an interest union of legal persons. Its members comprise 

currently 300 production co-operatives 

Main activities of the Union are:

•  Representation, enforcing and protection of the common interests

• Providing of information and consultancy services

•    To search partners for business and cooperation 

as in Czech Republic as for export

• Organization of common trade presentations 

•    Marketing support of co-operatives and co-operatives enterprising 

• Establishing and administration of dedicates funds

•   Protection of interests of co-operatives in the social field

The Union co-operate actively with many Czech and international 

organizations 

International Cooperative Alliance

Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu
Czech Business Representation

Svaz průmyslu a dopravy
Confederation of Industry of Czech Republic

Hospodářská komora ČR
Economic Chamber of the Czech Republic

Družstevní asociace ČR
Cooperative Association of Czech Republic

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Confederation of Employers‘ and Entrepreneurs‘ Associations 

 of the Czech Republic

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených
Association of Employers of Handicaped

Česká manažerská asociace
Czech Management Association

SYBAAsociace českých nábytkářů
Association of Czech Furniture Manufacturers

International Organisation of Industrial, Artisan 
and Service Producers‘ Cooperatives

CECOP-EST VEREIN ARGE OST-WEST

European Confederation of Workers‘ Co-operatives, 
Social Co-operatives and Participative Enterprises

Goodwill Industries International
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www.drevotvar.com       

Pražská 685
501 45  Hradec Králové

kraj Královéhradecký   
                                    
IČO, DIČ 27482219, CZ27482219

telefon +420 495 534 377

fax +420 495 531 022

e-mail obchodni@drevotvar.com

předseda Pavel Koldrt
tel. +420 495 535 366, +420 777 764 533
e-mail koldrt@drevotvar.com

obchodní manažer Daniela Drugdová
tel. +420 495 534 377, +420 777 764 535
e-mail drugdova@drevotvar.com

Jsme firma s tradicí výroby typových, ale i atypických interiérů na zakázku a patříme 
k předním českým dodavatelům vybavení interiérů hotelů, restaurací, knihoven, kanceláří, bank 
a podobně.
Do naší nabídky patří také repase původního zařízení architektonicky významných budov. 
Mezi naše další aktivity patří  dodávky oken špaletových i eurooken a dveří. O naší spolehlivosti 
a kvalitě námi prováděných prací svědčí spousta spokojených zákazníku. Mezi něž patří např.: 
Hotel „AlBION“ v Praze, Hotel „Horizont“ v Peci pod Sněžkou, Krajský úřad Pardubice i Hradec 
Králové, Klicperovo divadlo Hradec Králové, Filharmonie Hradec Králové atd..... 

Pavel Koldrt
předseda družstva

Let us introduce our the cooperative society as Czech firm with  tradition of production interiers 
in order. It has been belonging among best producers of typical and untypical furniture and 
also sample program of furniture for hotels, restaurants, flats and offices, inside establistment 
of banks, libraries and other interiers instaled „on key“ 
Repase of original arrangements of architektonic buildings is in offer our firm too. Building 
joinery is in part of our aktivities. For example production of entrance doors, interier doors, 
windows and euro – windows.
About our skill and dependability witnes much of satisfied consumers. For example: Town´s 
library in Prague, ČSOB Prague, Provincial office in Pardubice, International institute for 
politics and economy in Hamburg – accomodation facily, Hotel ALBION in Prague, Apartment 
hotel HORIZONT in Pec pod Sněžkou....
We look forward to commercial co-operation with you.

Pavel Koldrt
Chairman of cooperative
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Družstvo Dřevotvar 
Dvůr Králové n/Labem

www.drevotvar-dk.cz       

Heydukova 2432
544 01  Dvůr Králové n/Labem

kraj Královéhradecký   
                                    
IČO, DIČ 47468467, CZ47468467

telefon ústředí +420 499 622 675, +420 499 622 461

fax +420 499 622 461

e-mail drevotvar@drevotvar-dk.cz

předseda Viktor Antonov
tel. +420 499 622 461

místopředseda Miroslav Kopecký
tel. +420 499 622 675

Zakázková výroba nábytku, bytových doplňků a výrobků stavebního truhlářství  

   Výroba:  sklopné lůžko UNI, vestavné skříně, ložnice

kuchyně, obývací pokoje, dětské pokoje, stoly, židle, postele, skříně

zimní zahrady, schodiště, podlahy, sauny

kompletní vybavení hotelů - vstupních hal, recepcí, prostorů restaurací, barů, 
jídelen, luxusních apartmánů, pokojů a lůžkových prostor, šaten, lyžáren, sušáren, 
stoly, židle, ostatní vybavení a příslušenství

Products:  hotel interiors - halls, receptions, restaurants, bars, dinning halls, apartments, 
rooms, dressing rooms, tables, chairs, accessories

folding bed UNI

wooden furniture - kitchens, bedroms, living rooms, tables, chairs, beds, cupboards

wooden products - winter gardens, staircases, fl oors, sauna
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Dřevo, družstvo Měřín

www.drevomerin.cz       

Brněnská 232
594 42  Měřín

kraj Vysočina   
                                    
IČO, DIČ 00030554, CZ00030554

telefon ústředí +420 566 544 111

fax +420 566 544 163

e-mail fiala@drevomerin.cz

předseda Ing. Ladislav Fiala
tel. +420 566 544 111, +420 602 779 754
e-mail fiala@drevomerin.cz

místopředseda Leoš Bílek
tel. +420 566 523 695

obchodní manažer Vojtěch Komínek
tel. +420 566 544 612
e-mail odbyt@drevomerin.cz

Dřevo, družstvo Měřín vyrábí a dodává nábytek od svého 

založení v roce 1951. Za tuto dobu jsme si získali uznání 

především v oblasti výroby nábytku z dýhovaného 

a masivního materiálu, družstvo si vybudovalo 

odpovídající technickou základnu a naši pracovníci 

si osvojili příslušné řemeslné a odborné dovednosti. 

Dnes pracuje ve dvou výrobních provozovnách družstva 

- v Měříně a ve Velkém Meziříčí - na 35 zaměstnanců 

odborných profesí. Vedle běžné sériové produkce 

dřevěných židlí, stolů, kuchyní a obývacího nábytku 

pro tuzemské i zahraniční zákazníky se úspěšně 

zabýváme i zakázkovou výrobou interiérů. Našim 

zákazníkům nabízíme komplexní služby od zpracování 

architektonického návrhu po dodávku interiéru na klíč. 

DŘEVO Měřín je dlouholetým členem Svazu českých a 

moravských výrobních družstev.

Dřevo, the cooperative Měřín has been producing 

and delivering furniture since its foundation in 1951. 

During this time we have gained appreciation above 

all in sphere of the production of furniture made of 

veneer and massive material, the cooperative has built 

up corresponding technical base and our workes have 

acquired qualified artisan‘s and professional skills. 

Nowadays about 35 employees of special profession 

work in two productive runs of the cooperative - in Měřín 

and Velké Meziříčí. Besides customary serial production 

of wooden chairs, tables, kitchens and living furniture 

for inland and foreign customers, we successfuly deal 

in a made-to-order production of interiors. We offer to 

our customers komplex services from the processing 

of architectural design to the delivery of the interior 

with key. Dřevo Měřín is a the long-time member of The 

Union of Czech and Moravian productive cooperatives.
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Dřevotvar družstvo, 
Jablonné nad Orlicí

www.drevotvar.cz       

Slezská 535
561 64  Jablonné nad Orlicí

kraj Pardubický   

IČO, DIČ 00029882, CZ00029882

telefon +420 465 677 111

fax +420 465 641 505

e-mail drevotvar@drevotvar.cz

předseda/Chairman Martin Beran
tel. +420 465 677 252
e-mail martin.beran@drevotvar.cz

výkonný manažer/Managing Director Stanislav Kroulík
tel. +420 465 677 249
e-mail stan.kroulik@drevotvar.cz

obchodní manažer/Sales Manager: Ivo Zajíček
tel. +420 465 677 219
e-mai: ivo.zajicek@drevotvar.cz

Program PORTE tvoří konferenční stolky, jídelní stůl, 
stolky pod TV, servírní stolek, skleníky, knihovna, 
závěsné skříňky, police, komody, lůžka, noční stolky a 
šatní skříň.
Korpusy, dvířka, čela zásuvek, police a stolové pláty - materiál dýhovaný bukem
Nohy a svislé vlysy skleníků - masivní buk
Úchytky a prosklená dvířka - matný hliník
Povrchová úprava - prvky programu PORTE jsou v přírodním provedení nebo mořené 
ve třech odstínech

Program PORTE includes coffee tables, dining table, 
TV tables, side tables, display cabinets, bookcase, wall 
cabinets, shelves, commodes, beds, bedside cabinets 
and wardrobe.
Used materials:
Corpuses, doors, drawers, shelves, table tops – veneered with beech
Legs, vertical parts of display – solid beech
Handles and glassed doors – matt aluminium
Surface finish: natural or stained in three colours

Nábytek
Výroba nábytku je rozdělena do dvou sekcí: vlastní výrobky 
značky Dřevotvar a výrobky podle specifikace zákazníka. 
Většina výrobků podle zákaznického designu (kolem 65 %) 
je určena pro export.
Největší zákazníci jsou ze západní Evropy a Skandinávie.
Obvyklými materiály, používanými Dřevotvarem pro výrobu, 
jsou bukové a břízové masivní dřevo, desky MDF a LTD 
a kromě toho také jakékoliv materiály podle požadavku 
zákazníka.

Furniture
Production of furniture is divided into two divisions: 
products of Dřevotvar’s own brand furniture and products as 
per customers’ specification. Majority of customer-designed 
products (approx. 65%) is for export.
Biggest customers are from Western Europe and 
Scandinavia.
Dřevotvar’s commonly used production materials are 
beech and birch massive wood, MDF and LTD boards 
and alternatively any production material according to 
customers request.

Kuchyňské dřevěné náčiní
Dřevotvar je jedním z největších výrobců dřevěného 
kuchyňského náčiní v Evropě.
Nabízí širokou řadu svých vlastních značkových výrobků, ale 
zhotoví i kuchyňské dřevěné nástroje, mlýnky na pepř a sůl a 
další dřevěné produkty podle návrhů zákazníků.
Výrobky jsou vyváženy do celého světa.

Kitchen wooden utensils
Dřevotvar is one of the biggest producer of kitchen wooden 
utensils and offers in field of wooden kitchen utensils a wide 
range of own brand products. Next to that there are kitchen 
wooden utensils, pepper & salt mills and other wooden 
products according to customers designs (OEM). 
The wooden products are exported all over the world.

Komoda PORTE A2, rozměry 150 x 45 / 99,5 cm (šířka x hloubka / výška)
Závěsné skříňky PORTE L1, rozměry 150 x 26 / 30 cm
Barevné provedení - přírodní buk

Commode PORTE A2, dimensions 150 x 45 / 99.5 cm (width x depth / height)
Wall cabinets PORTE L1, dimensions 150 x 26 /30 cm
Colour finish: natural beech

Závěsné skříňky PORTE K1, rozměry 120 x 26 / 120 cm
Police PORTE M2, rozměry 100 x 24 / 4 cm
Police PORTE M12, rozměry 200 x 55 / 20 cm
Komoda PORTE G, rozměry 150 x 55 / 49,5 cm
Barevné provedení - třešeň

Wall cabinets PORTE K1, dimensions 120 x 26 / 120 cm
Shelf PORTE M2, dimensions 100 x 24 / 4 cm
Shelf PORTE M12, dimensions 200 x 55 / 20 cm
Commode PORTE G, dimensions 150 x 55 / 49.5 cm
Colour finish: cherry

Police PORTE M12, rozměry 200 x 55 / 20 cm
Závěsné skříňky PORTE K2, rozměry 120 x 26 / 120 cm
Barevné provedení - třešeň

Shelf PORTE M12, dimensions 200 x 55 / 20 cm
Wall cabinets PORTE K2, dimensions 120 x 26 / 120 cm
Colour finish: cherry

Závěsné skříňky PORTE K2, rozměry 120 x 26 / 120 cm
Závěsné skříňky PORTE L2, rozměry 150 x 26 / 30 cm
Komoda PORTE G, rozměry 150 x 55 / 49,5 cm
Jídelní stůl PORTE 11, rozměry 140 x 90 / 75 cm 
židle OP-99
Barevné provedení - třešeň

Wall cabinets PORTE K2, dimensions 120 x 26 / 120 cm
Wall cabinets PORTE L2, dimensions 150 x 26 / 30 cm
Commode PORTE G, dimensions 150 x 55 / 49.5 cm
Dining table PORTE 11, dimensions 140 x 90 / 75 cm
Chair OP-99
Colour finish: cherry

http://www.drevotvar.cz
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INTEX, výrobní družstvo, 
Ledeč nad Sázavou 

www.intexledec.cz       

Koželská 601
584 01  Ledeč nad Sázavou

kraj Vysočina   
                                    
IČO, DIČ 00528692, CZ00528692

telefon ústředí +420 569 726 016

fax +420 569 726 016

e-mail info@intexledec.cz

předseda Ing. Jaroslav Smejkal 
tel. +420 569 720 700
e-mail  intex.ledec@tiscali.cz

místopředseda Drahomíra Králová
tel. +420 569 726 016
e-mail  intex.ledec@tiscali.cz 

Dovolujeme si Vám představit nosný program 
naší fi rmy:

• výroba nábytkářského interiéru
•  výroba dveří včetně protipožárních 

atestů
• výroba atypových interiérů
• opravy čalouněných prvků

Jsme připraveni vyhovět Vašim konkrétním 
požadavkům a v případě zájmu Vám můžeme 
prezentovat naše výrobní prostory a místa 
realizace našich preferenčních zakázek.

   Ing. Jaroslav Smejkal
     předseda družstva

Družstvo vzniklo v roce 1956, kde hlavním předmětem podnikání byly výroba 
nábytku a truhlářské práce. Na základě zákona č. 42/92 Sb. ze dne 28.1.1992 o 
transformaci, bylo družstvo vyčleněno z výrobního družstva Stavba a vznikl Intex v.d., 
který je zaregistrován u Krajského soudu v Hradci Králové, což dokládá fotokopie z 
obchodního rejstříku.

Hlavním podnikatelským programem družstva je výroba dřevěného a čalouněného 
nábytku včetně kompletního vybavování interiérů dle výkresové dokumentace na 
základě smlouvy o dílo. 

V současné době fi rma zaměstnává celkem 62 pracovníků. 

Čistý obrat fi rmy činil v roce 2000 - 65 mil. Kč, v roce 2001 - 70 mil. Kč, v roce 2002 
- 85 mil. Kč. 

Během minulých let jsme realizovali mnoho významných akcí vyžadujících vysokou 
kvalitu provedení. 
Pečlivý výběr subdodavatelů je jedním z prvořadých zájmů fi rmy, neboť vysoká 
kvalita celého interiéru musí být založena na stejně vysoké kvalitě vstupních 
materiálů. Firma spolupracuje s řadou českých a zahraničních dodavatelů. 

Výrobní a technologické zařízení provozoven umožňuje zpracování v požadované 
kvalitě - masivní dřevo, jakékoliv dýhované prvky, melaminované povrchy s 
ergonomickými hranami, povrchové úpravy kvalitními laky v matu nebo vysokém 
lesku (doloženo přílohou Materiálové a technické vybavení).

Kvalitu a úroveň produktů dokladujeme protokolem o zkoušce požární 
odolnosti č. Z-1.043-99

zkušební norma ČSN 73 0852.
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Lidová tvorba, 
družstvo umělecké výroby 
Uherský Brod 

www.lidovatvorba.cz

Vazová ul.
688 25  Uherský Brod

kraj Zlínský   
                                    
IČO, DIČ 00030848, CZ00030848

telefon ústředí +420 572 632 501, +420 572 632 503

fax +420 572 632 503, +420 572 632 849

e-mail tvorba3@tiscali.cz

předseda Ing. Jiří Adam 
tel. +420 572 632 503, +420 737 261 403
e-mail  tvorba10@tiscali.cz

obchodní manažer Zdenka Luxová
tel. +420 572 632 278
e-mail  luxova@lidovatvorba.cz 

tvorba20@tiscali.cz

Dovolujeme si Vám nabídnout výrobky tj. krojované panenky a zakázkový interiér z výrobního programu Lidové tvorby. Sídlo fi rmy je 
v Uherském Brodě, v malebném městečku na Jižní Moravě na úpatí  Bílých Karpat. 

Z historie 
Družstvo Lidová tvorba v Uh.Brodě bylo založeno dne 30.listopadu 1936. Členem svazu VD je od roku 1953 .O tradiční, typicky slovácké umělecké výrobky 
byl vždy zájem nejen na domácím trhu, ale zejména v zahraničí. Již v druhém roce své činnosti získalo družstvo Zlatou medaili na krojové výstavě Slovácko 
v Uh.Hradišti a téhož roku se mohlo pochlubit i Stříbrnou medailí ze Světové výstavy v Paříži. V roce 1940 se družstvo prezentovalo také na mezinárodní 
výstavě v New Yorku. V těchto letech byly již výrobky známy v Holandsku, Belgii, USA, Dánsku, Švýcarsku, ve skandinávských zemích a také v Litvě. Tak jako 
při založení družstva, tak i dodnes jsme jediná fi rma v České republice zabývající se ruční výrobou krojovaných panenek a od roku 1952 se můžeme chlubit 
ochrannou známkou. Naší snahou je, aby tradice výroby krojovaných panenek nezanikla a byla i v budoucnu dokladem naší bohaté historie a kultury a byla 
i nadále šířena po celém světě. 

Krojované panenky 
Tyto výrobky navazují na bohaté tradice regionálního umění. Tvořivost a cit pro krásu zdejších švadlen, vyšívaček a oblékaček nám zanechal opravdové 
bohatství v podobě nádherných krojů, které jej charakterizují. Slunný a úrodný kraj kolem řeky Moravy se vyznačuje krojem s bohatými výšivkami, 
nabíranými rukávci, pentlemi, kroje horských oblastí jsou prostší a jednodušší. Ať jsou naše panenky oblečeny v kroji z kteréhokoliv koutu země, mají jedno 
společné. Představují Vám lidové umění, uchovávané po generace, probouzejí obdiv a poutají zájem svou svěží barvitostí a tvarovou rozmanitostí, kterou 
okouzlí každého, komu je dána schopnost vnímat krásu. 

Zakázkový interiér
Výrobní program je orientován na výrobu z klasických  i moderních materiálů. Vyrábíme atypické interiéry do kanceláří, bank, hotelů a restaurací, kuchyně 
na míru, vestavěné skříně, komody, obývací a dětské pokoje, displeje a reklamní stojany... Používáme materiál, jako je masiv, laminat, biodesky, MDF, 
kompaktní materiál (kerrock, corian, staron ap.) 

We present you manufacturer Lidova Tvorba, we make Folk costume Dolls and Furniture. Our company resides in Uhersky Brod, a small scenic 
town at the foot of the White Carpathians.

From history 
The co-op Lidová tvorba Uherský Brod was established on 30th November 1936. Traditional, typical Moravian-Slovak products of folk art have always been 
in demand, not just on the home market, but especially abroad. As early as the second year of its existence the company won the gold medal at the Folk 
Costume Exhibition of Moravian Slovakia in Uherské Hradiště, and in the same year it was awarded a silver medal at the World Exhibition in Paris. In 1940 
the company also took part in an international exhibition in New York. Then the company‘s products were already known in the Netherlands, Belgium, 
the U.S. A., Denmark, Switzerland, Scandinavian countries and in Lithuania as well. When the co-op was founded it was the only company in the country 
dealing with the handmade manufacture of costumed dolls and it has been the case ever since. We are proud to have had our own trade mark since 1952. 
Our objective is to preserve the tradition of costumed dolls manufacture so that in future too it could be a testimony of our rich history and culture to be 
spread all over the world.

Folk costume Dolls 
We would like to offer you costumed dolls manufactured by Lidova tvorba Uhersky Brod. These products continue a long tradition of the regional art. Local 
dressmakers‘, embroiderers‘ and doll dressers‘ creativity and sense of beauty have bequeathed to us real riches in the form of beautiful national costumes. 
The costumes from the sunny and fertile lands along the Morava River for example have rich embroideries, frilly sleeves, and ribbons, while the highland 
costumes are plainer and simpler. Whichever part of the country the costumes hail from, our dolls have one thing in common. They represent the folk art, 
which has been preserved for generations, they rouse admiration and attract attention by their freshness of colour and variety of shape which charms any 
person who is able to perceive beauty.

Furniture
Custom production: atypical interiors of offi ces,banks,hotels, kitchens, built – in wardrobes and dressers, living and childern s rooms, bedrooms, displays .
We use all kinds of modern and classic materials. Laminated materials,veneer material,bioboards,MDF boards,massive boards, compact materials (kerrock, 
corian,staron...)
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Kovos družstvo Teplice
závod Verneřice

Okružní ulice
407 25  Verneřice

tel.  +420 412 559 010
+420 412 558 527
+420 412 558 528 – foreign trade
+420 412 558 529
+420 412 558 530
+420 412 558 531
+420 412 559 105

fax +420 412 559 068
e-mail prodej@vernerice.kovos.cz

Kovos družstvo Teplice
závod Úštěk

ulice 1. Máje
411 45  Úštěk

tel.  +420 416 795 000
+420 416 795 001

fax +420 416 795 002
e-mail prodej@ustek.kovos.cz

Manufacturing range:
n cloakroom furniture  n offi ce furniture
n workshop furniture   n custom-made goods
Technology:
n development and design using CAD and 3D design systems
n processing sheet metal parts using CNC machines
n MIG welding and spot welding
n painting using powder technology, pre-treatment with iron phosphate

KOVOS družstvo Teplice
branch Verneřice
407 25 Verneřice
Czech Republic
Phone:  +420 412 559 010

+420 412 558 527
+420 412 559 105
+420 412 558 530

Fax:     +420 412 559 068
E-mail:  prodej@vernerice.kovos.cz

Management system according to ISO 9001:2000 certifi ed by Lloyd’s Register Quality assurance.

KOVOS     váš partner pro vybavení průmyslových interiérů 
s tradicí od roku 1951

KOVOS     your partner in furnishing industrial interiors, 
with a tradition dating back to 1951

Výrobní sortiment
n vybavení šaten     n kancelářský nábytek
n dílenský nábytek  n univerzální nábytek
Technologie
n návrh a vývoj s využitím CAD a 3D konstrukčních systémů
n zpracování plechů s využitím CNC technologií
n sváření MIG, bodové sváření
n povrchová úprava práškovou barvou, předúprava Fe fosfát

KOVOS družstvo Teplice
závod Verneřice
407 25 Verneřice
 
Tel:       +420 412 559 010

+420 412 558 527
+420 412 559 105
+420 412 558 530

Fax:     +420 412 559 068
E-mail:  prodej@vernerice.kovos.cz

Systém řízení jakosti certifi kovaný podle ISO 9001:2000 společností Lloyd´s register Quality Assurance
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Mechanika Praha, družstvo

www.mechanika.cz       

Malešická 47
130 00  Praha 3

kraj Praha   
                                    
IČO, DIČ 00027545, CZ00027545

telefon ústředí +420 284 018 201

fax +420 284 018 207

e-mail info@mechanika.cz

předseda Ing. Aleš Pejsar  
tel. +420 284 018 206
e-mail predseda@mechanika.cz

obchodní manažer Zdeněk Bujárek
tel. +420 284 018 218
e-mail  odbyt@mechanika.cz

Družstvo Mechanika Praha bylo založeno v roce 1936 se zaměřením 
na opravy elektroměrů a drobnou kovovýrobu. Postupně se 
vyvíjel sortiment výroby i oprav a rostl počet zaměstnanců. Svým 
charakterem a velikostí se naše družstvo v současné době řadí mezi 
přední družstva v České republice. Mechanika Praha, družstvo má 
vedle svého hlavního výrobního provozu jeden odštěpný závod - 
servis, který zajišťuje záruční a pozáruční opravy elektrospotřebičů 
a prodej jejich náhradních dílů.

Předmět činnosti: 
Výroba tržního zboží v oblasti potřeb pro domácnost /kuchyňka 
a hobby/ včetně teflonového nádobí, drátěného programu - 
zařízení prodejen, výstav ap., kovových podnoží stolů a skříní, 
transformátorů jednofázových i třífázových. Dále se družstvo 
zabývá výrobou nástrojů, kovoobráběním, výrobou plastových dílů 
vstřikováním, lisováním kovů, zámečnickou výrobou a práškovým 
lakováním povrchu kovových dílů

Mechanika Praha Co-operative was founded in1936 oriented to 
repairing electrometers and minor metal products. The assortment 
of repairs and products was growing gradually as did also the 
number of employees. At present time the character and the 
size of the co-operative will enlist the company to the foremost 
co-operatives in the Czech Republic. Mechanika Praha, next to its 
major production facility has been using another branch - service 
taking care for warranty and post warranty servicing of electrical 
appliances and selling the spare parts.

Lines of business: 
Production of household goods for kitchen and hobby including 
Teflon coated pots and pans, wire-programme for shops, exhibitions, 
etc, metal table and cases plinths, single phase and three phase 
transformers. The co-operative also is engaged in production of 
tools, in machining, production of injection moulding plastic parts, 
metal pressing. Locksmith works, metal surface powder coating.
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Plzeňské dílo, 
výrobní družstvo, Plzeň

www.plzenske-dilo.cz       

Skladová 8
326 00  Plzeň

kraj Plzeňský    
                                    
IČO, DIČ 00028878, CZ00028878

telefon ústředí +420 377 240 751-4

fax +420 377 247 728

e-mail info@plzenske-dilo.cz

předseda Ing. Ladislav Folk  
tel. +420 377 245 303
e-mail folk@plzenske-dilo.cz

výrobní manažer Ing. Genoveva Musialová
tel. +420 377 240 755
e-mail  musialova@plzenske-dilo.cz

Naše firma má dlouholetou tradici a bohaté 
zkušenosti se zpracováním plastů. Byla založena 
roku 1945 v Plzni, kde je sídlo  firmy a převážná 
část výrobních kapacit.  

V současné době zaměstnáváme v našich 
třech závodech 180 pracovníků. Roční obrat 
dosahuje 5 mil. EUR a více než 50% produkce 
směřuje na export. Máme vlastní nástrojárnu, 
kde zajišťujeme výrobu forem menších rozměrů, 
opravy a údržbu forem a strojního zařízení.

Naše výrobky jsou určeny pro potravinářský 
průmysl, domácnosti, elektrotechniku, dopravní 
techniku a další obory. Systém zajištění jakosti 
je certifikován BVQI dle ISO 9000/2001. Díky 
nejmodernějšímu strojnímu vybavení můžeme 
zákazníkům nabídnout nejvyšší kvalitu.

Z našeho rozsáhlého výrobního programu jsme 
vybrali pro prezentaci několik příkladů. Přehled 
o celém našem sortimentu si můžete udělat na 
našich webových stránkách, nebo nás můžete 
navštívit v sídle firmy. 

Our company has a long tradition and rich 
experience in plastic processing. It was founded 
in Pilsen in the year 1945. Pilsen has remained a 
seat of the company until nowadays and most of 
the production facilities can be also found  there.

Currently we have a team of 180 employees. The 
annual turnover is 5 millions EUR with more than 
50% share abroad. We have our own tooling place 
where we make some smaller moulds and also 
repair and maintain both moulds and machinery.

Our products are allocated for food industry, 
household, electrotechnology, transport industry     
and other branches. Quality and control is 
certificated by BVQI ISO 9000, version 2001. We 
can offer the highest quality to our customers 
thanks to the latest machinery equipment.

We have chosen several examples from our wide 
range of products. You can see our complete 
production schedule on our websites  or you can 
visit us in our company.

http://www.plzenske-dilo.cz
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DIPRO,výrobní družstvo invalidů 

www.dipro-prosec.cz      

Proseč u Skutče 149
539 44  Proseč u Skutče

kraj Pardubický 
                                    
IČO, DIČ 00029912, CZ00029912

telefon ústředí +420 469 321 191-4

fax +420 469 321 168

e-mail dipro@dipro-prosec.cz

předseda Milan Zanina
tel. +420 469 321 202

obchodní manažer Ing. Jaroslav Pospíšil
tel. +420 469 321 196
e-mail pospisilj@dipro-prosec.cz

Historie družstva začíná v roce 1957, kdy malá skupina lidí se 
zdravotním postižením založila výrobní družstvo. V současnosti 
DIPRO zaměstnává asi 200 zaměstnanců, z nichž více než 50 % 
tvoří osoby se zdravotním postižením. 

Základním programem je dřevařská výroba doplněná o kartonážní 
výrobu. Téměř 50 % celkové produkce je určeno na vývoz do zemí 
Evropské unie i mimo ni (Anglie, Německo, Slovensko, Dánsko, 
Francie,…). 

Strategii družstva lze shrnout do tří základních bodů - kvalita 
výrobků, respektování přání zákazníka a ekologie výroby. Družstvo 
je držitelem FSC certifi kátu a také je zapsáno v Registru solventních 
fi rem. 

Naše výrobky jsou vyrobeny z kvalitního listnatého dřeva, 
především bukového, těženého převážně v lesích střední Evropy. 
Velký důraz klademe na nezávadnost našich výrobků. Naše 
výrobky ponecháváme buď v přírodním provedení nebo mohou 
být lakovány, mořeny, voskovány nebo olejovány, což napomáhá 
zvýraznit charakteristickou kresbu dřeva. Jsme také schopni na 
výrobky tisknout fi remní loga.
   
Sortiment
Do našeho sortimentu patří šatní ramínka – jednoduchá, tvarová, 
plochá a masivní (vyrábíme také ramínka typ hotel s plastovým 
kroužkem), napínáky na kalhoty, kuchyňské doplňky – chlebníky, 
podnosy, stojánky, příborníky, paličky na maso, poličky na kořenky, 
prkénka na maso a zeleninu, kolíčky na prádlo, zubní párátka 
– plochá, kulatá, ozdobná napichovátka, špejle, držáky na noviny. 
Vyrábíme také doplňky nábytku – němé sluhy a servírovací stolky. 
Kromě základního sortimentu nabízíme možnost výroby řeziva, 
výrobu přířezů a spárovky, sušení dřeva a lakování. 

DIPRO, výrobní družstvo invalidů je právní 
subjekt, který zaměstnává více než 50 % 

lidí se zdravotním postižením a je tak 
oprávněn podle zákona o zaměstnanosti 
č. 474/2001 Sb., § 24 odst. 3b, poskytnout 

svým odběratelům tzv. potvrzení 
o náhradním plnění.

DIPRO company was established in 1957 
and specialises in production of wooden 
products. We have about 200 employees. We 
are producers mainly from beech wood. We 
are FSC Certifi cate holders. About 50% of 
our turnover is export, mainly UK, Germany, 
France, Slovakia and Cyprus. 

Products:
Furniture: serving trolleys and valet stands
Kitchenware: chopping boards, rolling pins, 
pastry brushes, wine holders, toothpicks, 

skewers, cup holders, spice racks, bread 
bins, trays, ...

Clothes hangers: simple, shaped, 
massive and for children

We offer posibility of 
staining and printing 
company´s logo on our 
products
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KOOPERATIVA, výrobně obchodní 
družstvo Uhlířské Janovice  

www.kooperativa-vod.cz      

Sázavská 786
285 04  Uhlířské Janovice

kraj Středočeský                      
                                    
IČO, DIČ 00028525, CZ00028525

telefon ústředí +420 327 551 411

fax +420 327 551 464

e-mail info@kooperativa-vod.cz

ředitel Ing. Miloslav Meloun
tel. +420 327 551 401, +420 605 264 274
e-mail meloun@kooperativa-vod.cz

obchodní náměstek Ing. Milan Kocourek
tel. +420 327 551 403
e-mail kocourek@kooperativa-vod.cz

Firma KOOPERATIVA, výrobně obchodní 
družstvo Uhlířské Janovice vyrábí kromě 
jiného od roku 1998 také tvarované: 

užitkové sklo

  talíře - dezertní, mělké, hluboké, servírovací

  misky - salátové, dezertní, kompotové, do 
mikrovlnné trouby

 mísy - na kuličkách, salátové

 podnosy - na pizzu, dorty

  podšálky - kulaté, oválné, hranaté

 cukřenky s víčkem

dekorativní a doplňkové sklo

  svícny - různých tvarů a vzhledů

  kalíšky - pro svíčky, gely a jiné náplní

  podložky pod svíčky - různých tvarů 
a druhů

  ozdobné a dekorativní mísy - na kuličkách, 
barevné apod.

Své výrobky dodává nejen na český trh, ale 
velmi úspěšně také na světový trh. Výhodou 
této technologie je rovnoměrná stěna, 
kvalitní hladký povrch a nízká hmotnost 
výrobků. Současně je jedním z předních 
dekoratérů skla.

Company Kooperativa, cooperative society 
works, among other things, as producer 
of shaped glass since 1998. Kooperativa 
supplies not only Czech market with its 
products, but it is very successful in selling 
to the world market, too.

Utility glass

 plates - dessert, flat, soup, serving

  dishes - salad, snack, fruit, suitable for 
microwave

 bowls - salad, on balls

 trays - for pizza, for cakes

  saucers - round, oval, square sugar bowls with 
cover

Decorative and accessory glass

   candle holders and candlesticks of various 
shapes

 cups for candles, for gel and other fillings

 bottoms for candles of various shapes

  decorative bowls on balls and decorated with 
colour
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Lidokov, výrobní družstvo  

www.lidokov.cz       

Dr. Svěráka 13
680 16  Boskovice

kraj Jihomoravský 
                                    
IČO, DIČ 00030287, CZ00030287

telefon ústředí +420 516 452 341

fax +420 516 452 570

e-mail info@lidokov.cz

předseda Ing. Vojtěch Pěta
tel. +420 516 452 339
e-mail peta@lidokov.cz

obchodní manažer Pavel Živný
tel. +420 516 452 338
e-mail odbyt@lidokov.cz

Firma LIDOKOV výrobní družstvo, byla 
založena v roce 1957. Sídlí severně od 
Brna, ve městě Boskovice. V současné době 
firma zaměstnává 150 pracovníků. Hlavním 
výrobním sortimentem je výroba bytových 
svítidel, která jsou vyvážena do celého světa. 
Svítidla se vyrábí jako závěsná (stropní), stolní, 
nástěnná a stojanová a tvoří je kombinace 
kovových, skleněných, plastových a dřevěných 
součástí. Dalším výrobním programem firmy 
je výroba kovových rozvaděčových zámků a 
klíčů pro energetiku. Firma dále vyrábí různé 
druhy kovového ručního nářadí a potřeb 
pro motoristy, transformátorové páječky a 
kuchyňské potřeby. Firma rovněž zajišťuje ve 
své nástrojárně výrobu nástrojů. Ve výrobě se 
využívají technologie tváření a obrábění kovů 
(lisování, frézování a soustružení), povrchové 
úpravy (broušení, lakování práškovými laky, 
galvanické pokovení - zinek, nikl) a montážní 
práce. Nabízíme dodávky našich výrobků, 
představených na těchto stránkách a dále 
výrobu nových výrobků a součástí podle 
dokumentace a přání zákazníků s využitím 
našich technologií a montážních kapacit. 
Veškerý představený sortiment dodává 
našim zákazníkům firma LIDOKOV Trade s.r.o. 
založená v roce 1999.

The firm LIDOKOV was established in 1957 
and is situated in the town of Boskovice, 40 
km north of Brno. Main production activity 
is manufacturing interior light fittings which 
are exported all over the world. The light 
fittings are divided into ceiling,desk, wall and 
standard appliances and consist of metal, 
glass, plastic and wooden parts. Amongst 
other products belong metal locks for 
distribution boxes, various kinds of metal tools, 
motorist equipment, soldering torches and 
kitchen utensils. In the course of production , 
technologies such as pressing,milling turning, 
grinding, painting and galvanizing are used. 
We offer products presented on this website 
and are able to manufacture new products 
using our technologies and assembly resources 
in accordance with customer´s demand and 
designs. All products are distributed by the firm 
LIDOKOV TRADE s.r.o established in 1999
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VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti

www.vyvoj.cz

Franze Kafky 341/13
589 13  Třešť

kraj Vysočina
                                    
IČO, DIČ  00030732, CZ00030732

telefon ústředí +420 567 214 114 

fax +420 567 214 042 

e-mail vyvoj@vyvoj.cz

předseda JUDr. Rostislav Dvořák
tel. +420 567 224 476
e-mail dvorak@vyvoj.cz

místopředseda Ing. Josef Prášek
tel. +420 567 214 114 
e-mail prasek@vyvoj.cz

obchodní manažer  JUDr. Rostislav Dvořák
Ing. Michal Prošek

tel. +420 567 224 598
e-mail obchod@vyvoj.cz

Clothing of a great quality fully mirroring european fashion trend 
– especially suits, jackets, overcoats and trousers we deliver to our 
customers to Switzerland, Great Britain, Netherlands, Germany and 
also to the Czech republic with management included.
Aside from the standard sizes, we are offering so called special 
size production whereas we customize the size of a clothing to 
fit the shape of the customer. Our contacts with a wide scale of 
suppliers of the high-quality materials allow us to offer you a price 
in many levels you can certainly  choose from with a delivery term 
of 3 weeks.

Vývoj Třešť is a leading clothing manufacturer in the Czech 
Republic with its products being known to many customers both in 
the Czech Republic and EU countries.
Among the basic priorities of the team of the Třešť-based Vývoj are 
their consistent efforts to sustain the high quality of products and 
equivalent customer services. The company every year provides its 
business partners with 150,000 pieces of clothing in a wide variety 
of sorts and materials.
 
Background information :
Annual turnover : 10 mil €
Numer of employees : 250
Ownership structure : privately-owned company
Year of foundation : 1931

Production programmes:
Suits, jackets, trousers, including tuxedos and dress suits, ‚Chairman Style‘ jackets 
and coats.
Ready-to-wear sport and professional clothing, jackets, trousers, including 
GORE-TEX products Đ protection clothing for extreme environments - protection 
against water, frost, fire, dust, wind: GORE-TEX, NOMEX etc.

Special production programmes:
PEGAS suits
Thanks to their useful qualities, these suits are designed for work, travel, and leisure 
time. Materials used: mixtures of high-quality wool, polyester and Lycra fibres 
provide them with excellent characteristics. PEGAS suits do not crease and maintain 
their form.
PEGAS suits are offered in the following variations:
Size mix - combination of various sizes of jackets, trousers, and waistcoats.
Colours - black, dark blue, light and dark grey (anthracite).
Program PEGAS is constantly available in a complete size range. CHAIRMAN STYLE 
offers you „MADE TO MEASURE SERVICE“. Following your conception and needs, 
you will design your original suit as per material as well as actual style selection in 
separate version or in a suit set that will be specially made to fit your figure.
CHAIRMAN STYLE is a brand that guarantees high quality and outstanding service 
of delivering the garment of your choice within 3 weeks.

Oděvy vynikající kvality plně odrážející evropský módní trend 
– zejména obleky, kostýmy, saka, pláště a kalhoty dodáváme 
zákazníkům včetně managementu předních firem do Švýcarska, 
Anglie, Holandska, Německa, ale také České republiky.
Vedle standardních velikostí nabízíme tzv. měřenkovou výrobu, 
kde přizpůsobíme velikost oděvu postavě uživatele. Naše 
kontakty s širokou škálou dodavatelů kvalitních materiálů nám 
dovolují nabídnout Vám cenu v několika úrovních, z nichž si 
určitě vyberete s termínem dodání tři týdny.

Firma Vývoj Třešť patří mezi přední výrobce oděvů v české 
republice a její výrobky zná celá řada odběratelů v 
zemích Evropské unie. Vysoká kvalita spojená s důsledným 
servisem vůči zákazníkům patří k základním prioritám týmu 
pracovníků třešťského Vývoje, který svým obchodním partnerům 
dodá v jednom roce 150 000 ks oděvů v široké paletě druhů a 
materiálů.

Základní údaje o firmě:
-roční obrat firmy:     10 mil. EURO
-počet zaměstnanců:  250
-vlastnické vztahy:     privátní firma
-rok založení:             1931

Výrobní programy:
1.pánské obleky, saka, kalhoty, vesty, včetně pánských smokingů a fraků, bundy 
a pláště pod značkou CHAIRMAN STYLE

Pod touto značkou dále nabízíme modelovou řadu pánských obleků PEGAS:
-obleky určené pro volný čas, cestování a do zaměstnání
-ze směsi vysoce kvalitní vlny, polyesteru a vlákna LYCRA – snížená mačkavost 
– vysoká tvarová stálost
-umožňuje kombinovat různé velikosti sak, kalhot a vest do jediného obleku
-jednotlivé oděvní součásti PEGAS lze kombinovat případně doplňovat
-modely PEGAS nabízíme ve čtyřech barevných odstínech: černá, tmavě modrá, 
antracitová, světle šedá.
Program PEGAS je stále k dispozici v celé šíři velikostního sortimentu 
CHAIRMAN STYLE Vám nabízí „MĚŘENKOVÝ SERVIS“. Podle Vašich představ 
a potřeb si sestavíte svůj originální oblek, jak výběrem materiálu, tak aktuální 
nabídkou fazón v separátním provedení nebo v kompletu, který bude vyroben 
přímo na Vaší postavu.
CHAIRMAN STYLE je značka, která Vám garantuje vysokou kvalitu a vynikající 
servis dodání Vámi vybraného oděvu podle Vašich požadavků do tří týdnů.
2.sportovní a profesní konfekce, bundy, kalhoty, včetně výrobků v technologii 
GORE-TEX
ochranné oděvy do extrémních podmínek – ochrana proti vodě, mrazu, ohni, 
prachu větru – GORE-TEX, NOMEX, apod.
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Templářské sklepy Čejkovice,
vinařské družstvo   
   
www.templarske-sklepy.cz       

Čejkovice 945
696 15  Čejkovice

kraj Jihomoravský
                                    
IČO, DIČ 45475148, CZ45475148

telefon ústředí  +420 518 362 628

fax +420 518 362 705

e-mail info@templarske-sklepy.cz 

Tradiční pěstování hroznů a výroba vína je pro nás věcí cti, úcty, nadšení 
ale i pýchy z vykonané práce. Pokračování zkušeností a tradice, jež se dědí 
z pokolení na pokolení začalo již v dobách temného středověku.

Historie firmy Templářské sklepy Čejkovice je spojena s příchodem 
tajemného řádu Templářských rytířů. Ti přišli do Čejkovic ve 30. letech 
13. století, přičemž první písemná zmínka o jejich působení je z roku 
1248. Společně se stavbou templářské tvrze začala i výstavba rozsáhlých 
vinných sklepů, které neměly na našem území obdoby. Zároveň začíná 
i nová epocha pěstování vinné révy v oblasti Čejkovic a okolních obcí.  
Čejkovickým panstvím prošlo po staletí několik významných rodů a řádů 
– páni z Lipé, rod Víckovců, Jesuité a Habsburkové. V roce 1936 bylo 
založeno první vinařské družstvo, jehož pokračovatelem je od roku 1992 
firma – Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo. 

Společnost působí stále v historických sklepech, kde má uloženo více 
než 500 000 litrů vín v dubových a barikových sudech a rozsáhlý archív 
lahvově zralých vín. Další kapacitu 6 000 000 litrů má v průmyslových 
budovách v obci Čejkovice. 

Tradiční výroba a zrání vín se u nás snoubí s moderními postupy a 
technologiemi. Vysoká kvalita konečného produktu je navíc znásobena 
zráním v dubových sudech a po stočení do lahví uložením ve starých 
chodbách templářského sklepení. Našim zákazníkům můžeme nabídnout 
široké portfolio kvalitních vín -  jakostní odrůdová vína, ročníková, bariková, 
přívlastková, archivní, ledová a slámová vína. Speciálně pro vinotéky a 
vybraná gastronomická zařízení je určena prestižní řada vín KOMTUR EKKO 
nazvaná podle nejznámějšího templářského rytíře v Čechách, který žil na 
čejkovické tvrzi na přelomu 13. a 14. století. 

Zdůraznění výjimečnosti a tradice umocňují etikety na ručně vyráběném 
papíře z papírny ve Velkých Losinách a ručně dotiskované originální 
pečetě řádu templářských rytířů. Ucelenou marketingovou strategii 
doplňují propagační předměty a dárková balení z naší nabídky. Sortiment 
vín expedovaných pod značkou Templářské sklepy Čejkovice uspokojí i ty 
nejnáročnější milovníky vína.

 

Templářské sklepy Čejkovice (Templar Wine Cellars of Čejkovice) is the 
producer and distributor of the highest quality wines. The company resides 
in the largest wine region of Czech Republic, in South Moravia. 

The history of Čejkovice winery is associated with the arrival of a mysterious 
order of the Templar Knights in the thirties of 13th century. The first written 
evidence of the order’s existence has been recorded in 1248. They promtly 
built a strong fortress and huge wine cellars in dimensions unmatched in 
our region in the 13th century. A new epoch of vine growing has begun in 
the Čejkovice region and its vicinity. The Čejkovice region has been ruled 
by many different Dynasties and Orders over the past centuries such as the 
Noblemen of Lipa, the Vickovci Dynasty, the Jesuits, and the Habsburgs. In 
1936 the first wine-making union was founded that has been followed by 
its successor -  Templářské sklepy Čejkovice, wine cooperative since 1992. 

Up to these days, Templařské sklepy Čejkovice, still work in the historical 
wine cellars, where more than 500 000 liters of wine are stored in oak or 
barrique barrels and archived in bottles. Additional 600 000 000 liters of 
wine are available in industrial buildings located in the Čejkovice village. 

Traditional and modern wine making methods and innovations are well 
harmonized. Such kind of quality is even further enhanced during the 
aging process occurring in oak barrels and afterwards in bottles stored in 
dark corridors of the templar cellars. We can offer to our customers wide 
assortment of high quality wines of diverse wine categories, such as archive 
wines, predicated, reserve, varietal, ice and straw wines. 

The current offer includes the following wine categories – varietal, reserve, 
barrique, predicated, archive, ice and straw wines. A prestigious range 
of wines KOMTUR EKKO is designated exclusively for wine stores, hotels 
and restaurants. It was named after the most famous Templar knight in 
Bohemia that lived in Čejkovice fortress at the turn of the 13th and 14th 
century. 

The exclusivity of our wines is emphasized by the labels made out of 
handmade paper and the original handprinted seals of the Knight Templar 
order. Furthermore the promotional articles and special gift packaging 
create an overall marketing strategy. The assortment of wines distributed 
under the brand of Templar Wine Cellars of Čejkovice will satisfy even the 
most exacting wine lovers.

����������������������������������������������������������������������

������������������������������ �������������������
������� ���� ������� ������� ������� ������ ������� �����



www.scmvd.cz

Václavské nám. 21
113 60  Praha 1, Česká republika
tel.: +420 224 109 111
fax: +420 224 230 319
e-mail: marketing@scmvd.cz




