JOSEF CHROMÝ
AUSTRÁLIE
Podnikatel, budovatel, investor do turismu, producent a vývozce vína a
potravin
Josef Chromý se narodil v Československu 18.12.1930. Z vlasti odešel v roce 1950 a
v první emigrační vlně se dostal přes Rakousko do Austrálie. Usadil se na Tasmánii a
stal se zde jedním z nejúspěšnějších podnikatelů.
J. Chromý v řemesle následoval svého otce a ve věku devatenácti let dokončil studium
na Státní škole masného průmyslu v Praze. Na Tasmánii začínal jako drobný
podnikatel, v Burnie provozoval výrobnu masa a uzenin a dva obchody, kde své
výrobky prodával. V roce 1958 svoji společnost pojmenoval Blue Ribbon Meat
Products a v roce 1972 postavil novou moderní továrnu. Podnik se díky jeho
pracovitosti, podnikavosti a kvalitě výrobků rozrostl tak, že se stal největším
tasmánským soukromým zaměstnavatelem. Josef Chromý vlastnil farmy, řeznické
obchody, jatka, továrny na uzeniny a distribuční centra a jeho hovězí a skopové maso
se vyváželo do 22 zemí světa. V roce 1994 změnil Blue Ribbon ze soukromé
společnosti na společnost akciovou a tu následně prodal na Australské akciové burze.
Ve stejném roce se J. Chromý začal zabývat vinařstvím, budováním a investicemi do
oblasti turistiky a nemovitostí. Vlastnil prestižní australské značky vín Heemskerk a
Jansz, z holé půdy vybudoval největší tasmánské vinařství Tamar Ridge a nyní vlastní
vinice s názvem „Josef Chromy Wines“. Ty čestně nesou symbol České republiky –
českého lva, a tak reprezentují Českou republiku i na druhé straně zeměkoule. Tři
produktové řady jeho vyhlášených vín nesou pojmenování Pepik, Josef Chromy a
Zdar, podle jeho rodného města Žďáru nad Sázavou. Během posledních šesti let vína
získala 17 trofejí, 40 zlatých, 71 stříbrných a více než 170 bronzových medailí
v australských i mezinárodních soutěžích. Největším úspěchem je ocenění vína Josef
Chromy Chardonnay 2011 jako nejlepšího Chardonnay světa v londýnské
mezinárodní soutěži Decanter World Wine Awards 2013. Vína Josef Chromy jsou
exportována z Austrálie do České republiky, Kanady, USA, Velké Británie, Japonska,
Singapuru, Číny a mnoha dalších zemí.
Vedle nákupu, vybudování mnoha různých budov a zakládání nových rezidenčních
čtvrtí po celé Tasmánii je J. Chromý zvláště hrdý na přestavbu staré rozpadlé budovy
nemocnice v Launcestonu. Tato budova nyní pojmenovaná jako „The Charles“
s celkovou výměrou přes 13 000 m² slouží jako sídlo hotelu se 100 pokoji, restaurace,
kanceláří, lékařských ordinací a 14 luxusních apartmánů. Nejnovější investicí je
nákup komplexu „Penny Royal“, jenž mimo jiné zahrnuje hotel s kapacitou 80 pokojů
a momentálně prochází mnohamilionovou rekonstrukcí. Cílem přestavby je vytvoření
několika restaurací a turistického zábavního parku s tématy námořnictví a prvních
australských kolonistů.
Navzdory zdravotním potížím (mozková mrtvice v roce 2005) neustál Josef Chromý
ve svých aktivitách a nadále stojí v čele společnosti „The JAC Group“. Byl
vyznamenán řadou ocenění, mimo jiné Nejlepší podnikatel roku, Australian Export

Awards 1994 za vývoz zemědělských produktů, Medal of the Order of Australia,
Tasmanian Export Leadership Award 2008, Australian Export Heroes Award 2009,
pamětní medailí od předsedy Senátu Parlamentu České republiky a v roce 2013 byl
uveden do síně slávy Launcestonské obchodní komory.
Sám si však nejvíce váží pozvání na oběd s britskou královnou v roce 2000, kterého se
zúčastnil společně s dalšími sedmi významnými lidmi, a byl poctěn nejčestnější pozicí
u stolu, naproti královně. Pan Chromý i nadále šíří na nejjižnějším ostrově Austrálie
český technologický a podnikatelský um na poli investičním, vinařském a
v pohostinství.
Josef Chromý ve svém domě mnohokrát pořádal setkání Čechů, kteří se jako on
přistěhovali na Tasmánii. Využíval k tomu různé příležitosti jako návštěvu biskupa
Petra Esterky z Kalifornie (Cena Gratias Agit 2013) nebo koncertů známých českých
skupin Olympic, Čechomor, Lenky Filipové a jiných. Josef Chromý totiž nikdy
nezapomněl, z jakých poměrů pochází a odkud přišel.

