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ážení čtenáři,
přinášíme vám nové číslo 

časopisu společnosti Carl 
Stahl, s jehož pomocí bych 
vás rád podrobněji informoval 
o současném směřování naší 

firmy a také o novinkách, které jsme 
společně v uplynulém období zrealizovali.

Na následujících stránkách se dozvíte 
podrobnosti o historii, filozofii a službách 
společnosti. Zhodnotíme výsledky 
uplynulého roku 2012 a načrtneme si plány 
a cíle společnosti pro rok 2013. V seriálu 
o zaměstnancích vám představíme jednoho 
z nás trochu jinak než jen v pracovním 
světle. Zastavíme se u dvou významných 
realizací, při nichž byl použit náš produkt, 
nerezová lana a sítě X-TEND. Nakoukneme 

pod pokličku exkluzivního fotbalového 
klubu Viktoria Žižkov a čeká nás také lákavá 
soutěž o vstupenky do ZOO ve Dvoře 
Králové.

Věřím, že zde najdete mnoho zajímavých 
a inspirativních informací. Za celý redakční 
tým budeme velmi rádi, když nám dáte 
vědět, jak se vám aktuální číslo líbí, 
případně jaké informace byste v rámci jeho 
obsahu uvítali v příštích vydáních.

Příjemné čtení a mnoho úspěchů do 
nového roku vám přeje

Dominik Kubik
Jednatel společnosti 

Carl Stahl & spol, s. r. o

V
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Struktura společnosti je rozdělena do 
tří základních divizí: Architektura, 
Zdvihací technika a nově také 

Servis. Poslední čtvrtou divizi tvoří 
Centrála. Každé oddělení má své 
specializované obchodníky, kteří se starají 
o jednotlivé zákazníky.

Čeho jsme dosáhli 
v roce 2012

V uplynulém roce se naše společnost 
v souladu s dlouhodobými cíli soustředila 
na zvyšování profitability a rozvoje
obchodních příležitostí v jednotlivých 
segmentech podnikání. Našemu 
pracovnímu týmu se za rok 2012 podařilo 
dvojnásobně překročit původní plán. 
Díky růstu v úseku zdvihací a lanové 
techniky stouply celkové tržby společnosti 
meziročně o více než 10 milionů korun 
v porovnání s rokem 2011. Dosáhli jsme 
vyšších tržeb jak z prodeje vlastních 
výrobků a služeb, tak z prodeje zboží. Rok 
2012 pro nás byl jednoznačně pozitivní, 
vytvořili jsme fungující tým nových 
zaměstnanců a posílili jsme celkový růst 
společnosti.

Rok 2012 měl zásadní význam pro další 
spolupráci s našimi stávajícími zákazníky, 
se kterými jsme uskutečnili všechny 
významné realizace. Veškeré projekty 
pokračují také v roce 2013. Jsme rádi, že 
na základě vzájemné kooperace a kvalitní 
práce neztrácíme žádného stávajícího 
zákazníka, ale právě naopak, získáváme 
stále nové.

Ze života firmy

Představení 
společnosti 
Carl Stahl

Důležité 
změny 
ve vývoji 
společnosti

V porovnání s předešlými 
roky došlo v průběhu posledních 
dvou let ke značné transformaci vývoje 
naší společnosti. Obchodní strategie se 
začala orientovat daleko více na jednotlivé 
zákazníky a jejich zájmy. Investice v oblasti 
personalistiky vložené do přeškolení našich 
zaměstnanců považujeme na základě 
vyhodnocení meziročních výsledků za velký 
úspěch. V současnosti se snažíme navazovat 
mnohem užší vazby s každým obchodním 
partnerem, nabízíme full-servisové služby 
často ušité zákazníkovi přímo na míru. Takové 
jednání druhé straně samozřejmě plně 
vyhovuje. Společnost Carl Stahl neposkytuje 
jen produkty, ale stará se o své klienty 
komplexně, podporuje jejich celkový růst 
a řeší problémy přímo podle nastolených 
specifických požadavků. Nejsme jen přítelem
na telefonu, řešíme vzniklou situaci osobním 
přístupem, rychle a efektivně.

Služby a produkty, 
o které je největší zájem

Velká poptávka je zejména o zdvihací 
techniku, především vázací prostředky, řetězy 
a hydrauliku. Právě na poli hydrauliky jsme 
v současné době získali vynikající dodavatele. 
Co se týče oblasti architektury, jedná se hlavně 
o sítě X-TEND a s tím související ozelenění fasád.

Nově vzniklá divize 
servisu je pro klienty 
velkým přínosem

Servis v oboru zdvihací techniky je 
naprostou nutností. Není možné prodávat 
zákazníkovi nějaký produkt a neposkytovat 
k němu odborný servis. Tato technika musí 
procházet pravidelnými revizemi, a zákazník 
proto automaticky požaduje i kompletní 
servis. Naše nově vzniklá divize servisu je 
pro klienty velkým přínosem. Všude ve světě 
to tak funguje a samozřejmě se to osvědčilo 
i v České republice. Novinkou tohoto roku je 

plánované půlroční školení vedoucího 
pracovníka našeho servisního oddělení 

v Mnichově, centru zkušeností 
co se týče provozu servisu 

a revizí. Náš specialista získá 
certifikace a oprávnění
revidovat pro obě země, 
budeme tím pádem 
flexibilní pro obě země
najednou.

Jaké jsou naše 
cíle na rok 2013

Naším hlavním cílem je celkový 
rozvoj a růst společnosti. Předpokladem 
k tomu je udržení a postupné zlepšování 
stávající kvality našich služeb. Vzhledem 
k požadavkům ze strany mateřské firmy
v Německu mezi dlouhodobé plány 
patří i trend v obsazování většího podílu 
na českém a slovenském trhu v oblasti 
zdvihací, lanové, vázací a bezpečnostní 
techniky. V neposlední řadě je důležitým 
předpokladem také navýšení meziročního 
růstu zhruba o 30 až 50 %. Mezi dlouhodobé 
plány společnosti zahrnujeme kontinuální 
práce v oblasti rozvoje oboru servisu. Čeká 
nás hledání nových komerčních prostor 
pro zvyšující se potřeby firmy a nadále se
budeme věnovat efektivnímu rozšiřování 
pracovního týmu o specialisty, kteří jsou ve 
svém oboru nejlepší. V neposlední řadě se 
připravujeme na postupnou expanzi dál na 
východ, konkrétně na Moravu a samozřejmě 
i na Slovensko.

Společnost Carl Stahl vstupuje do dalšího 
období lépe připravena na realizaci své 
strategie především z pohledu vnitřních 
procesů a nástrojů. Věřím, že nové 
organizační uspořádání, nově nabízené 
služby i přidané komunikační kanály nám 
otevřou dveře k utužení vztahů s našimi 
zákazníky i partnery. 
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Společnost Carl Stahl, založena roku 1880 v Německu, 
působí na českém trhu již od roku 1994. Svým 
zákazníkům poskytuje komplexní služby v oblasti 
lanové, zdvihací, bezpečnostní a vázací techniky. SPOLEČNOST 

CARL STAHL 
NEPOSKYTUJE 

JEN PRODUKTY, 
ALE STARÁ SE 
O SVÉ KLIENTY 
KOMPLEXNĚ

Autor textu 
Dominik Kubik
Jednatel 
společnosti Carl 
Stahl & spol, s.r.o
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Ze života firmy
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 Jaké cesty vás přivedly do společnosti 
Carl Stahl?

Do firmy Carl Stahl jsem nastoupila na 
základě výběrového řízení jako asistentka 
jednatele firmy 1. ledna 1998. Vzhledem 
k tomu, že zastoupení firmy Carl Stahl pro 
Českou a Slovenskou republiku tvořili dva 
lidé, věnovala jsem se kromě běžné práce 
asistentky i obchodní činnosti. Po nástupu 
nového jednatele se nyní věnuji výhradně 
obchodní činnosti.
 Můžete krátce popsat svůj pracovní den?

Během dne provádím běžné činnosti 
související s obchodem. Přednost má vyřízení 
e-mailů a telefonických žádostí od zákazníků 
a odpověď na jejich požadavky. Po zanesení 
do systému vypracovávám nabídky, potvrzuji 
objednávky, objednávám zboží, vyskladňuji 
a balím zboží, dávám pokyny k fakturaci 
za odeslané zboží. Následně vyhotovuji 
předepsané dokumenty dle směrnic EU a ČSN 
k prodanému zboží a zasílám je zákazníkovi. 
Jedná se zejména o návody, atesty, karty 
vázacího prostředku, knihy zdvihacího zařízení 
apod.
 Ve firmě pracujete již dvanáct let. Jak 
hodnotíte vývoj a strategii společnosti 
v průběhu svého působení? Jak se firma 
během těchto let vyvíjela?

Vzhledem k tomu, že jsme firma se 
100% zahraniční účastí, byla strategie firmy 
konzultována s vlastníkem firmy a následně 
realizována podle jeho představ. První roky 
provozu jsme se zaměřili na úhradu půjčky od 
mateřské firmy, na umístění firmy na trhu a na 
přechod z červených čísel do černých a hlavně 
na rozšíření povědomí o naší firmě. V době, 
kdy byl Internet ještě v plenkách, se využíval 
hlavně direkt mailing a prezentace na veletrhu 
FOR ARCH.

K rozšíření firmy o nové spolupracovníky 
docházelo velmi pozvolna, požadavek majitelů 
firmy byl hlavně přinášet zisk. S rozšířením 
vlastní výroby v naší mateřské firmě a také 

díky soupeření s konkurencí se námi dodávané 
výrobky výrazně zlevnily, dodací termín se ze 
tří týdnů snížil na týden, což způsobilo zvýšený 
zájem o naše produkty. Na tuto změnu rádi 
reagujeme. Během posledních dvou let jsme 
rozdělili obchod do specializovaných sekcí 
a k našim výrobkům jsme začali poskytovat 
i služby typu poradenství, montáž, servis, 
návštěva obchodního zástupce apod. Přijali jsme 
nové odborníky, abychom zvýšenou poptávku 
pokryli, a upevnili tak své místo na trhu.
 Jak se za poslední roky posunuly trendy 
v oblasti zdvihací techniky?

Oblast zdvihací techniky se striktně řídí 
strojními a bezpečnostními předpisy EU 
a národními normami. Na experimenty zde není 
místo. Po prvním okouzlení trhu levnými asijskými 
produkty, které na první pohled vypadají stejně 
jako námi dodávané produkty vyrobené v EU, si 
převážná část odběratelů začala uvědomovat, 
že výrobky je třeba posuzovat i podle dalších 
parametrů než jenom podle ceny. Jedná se 
zejména o kompletnost průvodní dokumentace, 
bezpečnost a shodu s předpisy EU, životnost 
výrobku, kvalitu a původ materiálu výrobku, 

kvalitu provedení, opracování výrobku 
a také spolehlivost dodavatele, jeho zázemí 
a schopnost vyřešit případný problém při 
vzniku závady nebo škody. Naše firma se může 
s hrdostí postavit za dodávané zboží, jeho 
kvalitu a původ.
 Poslední dva roky byly pro společnost 
Carl Stahl velmi dobré. V čem vidíte největší 
změny a přínosy?

Za dobrými výsledky firmy Carl Stahl stojí 
především dobrá práce odborníků, jejich osvěta 
a komunikace se zákazníky a také důvěra v nás 
a naše produkty, kterou usilovně budujeme. 
Naše image? S námi sázíte na jistotu.
 Jaký je váš pracovní tým? Jaká vládne ve 
společnosti Carl Stahl atmosféra?

Zaměstnanci firmy Carl Stahl jsou pracovití 
nadšenci se zájmem o svou práci a také 
profesionální odborníci. Firma má své 
zaměstnance ráda, a proto je náš kolektiv 
stabilní a fluktuace zde neexistuje. Pravdou 
však je, že u nás člověk nemůže hledat 
zaměstnání, ale práci.
 Jak nejraději trávíte svůj volný čas?

Volný čas trávím samozřejmě nejraději 
s rodinou a mezi mé koníčky patří především 
cestování, kutilství, zahradničení a četba.
 Jezdíte ráda do přírody? Máte nějaké 
místo, které byste nám doporučila?

Jsem spíše městský člověk, ráda cestuji, ale 
dávám přednost civilizaci před trampováním. 
Jsou místa, kde jsem „nechala své srdce“. Co 
se týká naší republiky, doporučila bych pobyt 
v Lázních Bělohrad.
 Ráda houbaříte, prozradíte nám nějaký váš 
recept na vynikající houbovou večeři?

V naší rodině jsme všichni vášniví houbaři. 
Když rostou, vyrazíme na tajná oblíbená 
místa. Jsme schopni v lese trávit celý den, 
večer čistit a zpracovávat houby a další den 
to všechno dělat znovu. Houby vůbec nejím. 
To však neznamená, že bych neuměla uvařit 
bramboračku, kulajdu, houbovou omáčku nebo 
smaženici pro někoho, kdo má houby rád. 

LENKA HEROLDOVÁ u nás pracuje 
přes dvanáct let jako obchodní 
manažer pro zdvihací techniku a je 
v tomto oboru vynikajícím specialistou. 
Ve volné chvíli si ráda vyjde do lesa na 
houby a věnuje se svému kocourovi.

Znáte nás převážně jen z oficiálních setkání, a proto jsme si pro vás připravili seriál 
o našich zaměstnancích, jejich názorech a zálibách. V každém čísle bychom vám formou 

rozhovoru rádi představili jednoho z nás. Jako první otvírá svůj medailonek paní 
Lenka Heroldová, obchodní manažerka pro zdvihací techniku společnosti Carl Stahl.

Kdose o vás stará
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FK Viktoria Žižkov získala silného 
partnera v podobě společnosti Carl 

Stahl. Společnost Carl Stahl & spol, s.r.o. 
jako silná a stabilní společnost působící 
na našem trhu od roku 1994 věnuje 
dlouhodobě systematickou pozornost také 
českému sportovnímu odvětví. Jsme si 
dobře vědomi toho, že budování a hlavně 
udržení kvalitního týmu hráčů, ať už ve sportu 
nebo v podnikatelském prostředí, by mělo 
být zásadní snahou vedení každé firmy,
organizace nebo klubu. Kvalitní zaměstnanci 
jsou alfou omegou každého fungujícího týmu. 
Také proto jsme se rozhodli finančně podpořit
fotbalový klub Viktoria Žižkov, který nejen 
v letošní sezóně dokazuje, že míří na vrchol, 
a to především díky skvělému manšaftu 
mladých lidí a také uvědomělému vedení 

celého klubu. Záměrem společnosti 
Carl Stahl je cílená podpora tohoto 
klubu, kterému bychom rádi 
pomohli při jeho očekávaném 
návratu mezi ty nejlepší.

Spolupráce mezi 
společností Carl Stahl & 
spol, s.r.o. a FK Viktoria 
Žižkov, která trvá od 
září tohoto roku, vznikla 
na základě dohody mezi 
jednatelem společnosti 
Dominikem Kubikem a obchodním 
ředitelem FK MgA. Jiřím Vrbou za 
podpory provozně technického ředitele FK 
Václava Chvály. Jsme si jisti, že součinnost 
obou zúčastněných stran přinese v budoucnu 
kýžený rozvoj a pozitivní dopady jak na straně 

Téma

Společně do první ligy
Jsme hrdi na sponzorství fotbalového klubu FK Viktoria Žižkov. Tak jako Viktoria Žižkov míří svými úspěchy  
do první ligy, tak i my se snažíme posouvat inovacemi a kvalitním přístupem do předních linií našeho oboru.
Rádi bychom tímto sponzorstvím oslovili mladé nadějné lidi, a tak zpevnili vazby s perspektivní budoucností. 

Pevně věříme, že se tímto spojenectvím společně do první ligy dostaneme.

SPOLEČNĚ  
DO PRVNÍ LIGY, 

TO JE NÁŠ 
OBOUSTRANNÝ 

CÍL

fotbalového klubu, tak na straně naší 
společnosti. Společnost Carl 

Stahl & spol, s.r.o. si je vědoma 
faktu, že stát se profesní 
elitou vyžaduje zejména 
tvrdou práci a také velký 
důraz na vztahy mezi lidmi. 
Věříme, že budoucností 
naší společnosti jsou 

mladí talentovaní lidé, bez 
kterých by nebyl další rozvoj 

myslitelný. 

Sponzorství ze strany společnosti Carl 
Stahl je ukazatelem toho, že snaha, vysoké 
ambice a cíle přináší úspěch. Odměnou nám 
bude radost ze hry a věříme, že i společný 
postup do první ligy. te
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Téma

■ Stejně jako společnost Carl Stahl, tak 
i klub Viktoria Žižkov datuje počátky 
svého vzniku již koncem 19. století. Jeho 
heslem je „Viktorka znamená vítězství“. 
Co pro vás a vaše svěřence tohle tvrzení 
znamená v praxi?

RN: FK Viktoria Žižkov je jedním 
z nejstarších klubů v Česku a stále se tímto 
heslem řídí. Chceme vítězit a děláme pro to 
maximum.
■ Jaké úspěchy klubu považujete od 
doby vzniku za přelomové?

RN: Určitě je to období ještě před první 
světovou válkou, kdy Viktorka porazila 
Slavii. A pak asi deset let po válce, 
kdy získala svůj první mistrovský titul. 
Samozřejmě přelomové je také období 
devadesátých let, kdy do hry vstoupil 
pan Čekan jako nový majitel. Tehdy 
Viktorka postoupila do první ligy a ještě 
se jí podařilo zvítězit na pokutové kopy 
nad Spartou ve finále Českého poháru.

V poslední době se pohybujeme na hraně 
druhé a první ligy a chtěli bychom se 
stabilně usadit v lize první.
■ Co je vaším trenérským mottem nebo 
lépe řečeno receptem na vítězství?

RN: Myslím, že je to tvrdá práce a nic 
jiného než práce.
■ Jak jste se zabydlel v týmu Viktorky 
Žižkov?

MS: Zabydlel jsem se až nadmíru 
dobře. Podle mě jsem mezi 
kluky zapadl rychle. Máme 
mladý kolektiv, skvěle 
jsme si sedli a i výsledky 
tomu odpovídají, takže 
jsem spokojený. Před 
tím jsem působil v Třinci, 
kde to bylo trochu těžší, 
ale teď jsem tady, kde 
všechno skvěle klape.
■ Patříte k nejlepším 
střelcům soutěže. Jak se 

talentovaný útočník propracuje až na 
hráče špičkových kvalit?

MS: Je k tomu potřeba obrovský kus 
práce, ale i štěstí, a já ho měl. Jsem 
útočník, který je na hřišti od toho, aby dával 
góly, a pokud možno byl vždy na správném 
místě. Ale hlavní je, že vyhráváme jako tým.
■ Jaké jsou vaše další ambice?

MS: Pro mě, jako pro mladého 
hráče, je snem určitě první liga, ale 

beru to postupnými krůčky. Teď 
jsem ve Viktorce spokojený 

a uvidíme, jak se to bude 
vyvíjet. Samozřejmě bych 
byl rád, kdybych nakoukl 
do první ligy a třeba 
i někam dál.
■ Kam dál konkrétně 
myslíte?
MS: To je zatím ve 

hvězdách, to uvidíme. 
Každopádně tomu předchází první 

Hrát tu nejvyšší ligu, ať už ve sportu nebo 
v podnikání, je ambicí pouze těch nejlepších

Jak docílit toho, aby postup do nejvyšší 
domácí ligy dopadl podle plánu, jsme se 
zeptali těch nejpovolanějších. Trenéra 
fotbalového klubu Viktoria Žižkov Romana 
Nádvorníka a nadějného mladého forvarda 
týmu Martina Surynka.

Zleva: Petr Mahdal (Carl Stahl), Romana Ripper (Carl Stahl), Martin Surynek (FK 
Viktoria Žižkov), Roman Nádvorník (trenér FK Viktoria Žižkov). 

JSME MOC  
RÁDI, ŽE NÁS 

SPOLEČNOST CARL 
STAHL PODPOŘILA. 

VRÁTÍME JIM 
TO KVALITNÍMI 

VÝKONY
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Hrát tu nejvyšší ligu, ať už ve sportu nebo 
v podnikání, je ambicí pouze těch nejlepších

liga a hodně práce. Ale například něco na jihu, 
jako je Itálie nebo Španělsko, by bylo super.
■ Před 8. druholigovým kolem 
jste v tabulce byli jedním ze dvou 
neporažených celků a ještě vás pár kol 
čeká. Jakou vítěznou strategii hry na 
zbývající kola zvolíte?

RN: Ano, měli jsme sérii, která je na této 
úrovni poměrně ojedinělá. Považujeme to za 
velký úspěch. Navíc jsme k tomu měli ještě 
jednu takovou perličku. V sedmi zápasech 
jsme neobdrželi žádný gól, což je celkem 
rarita a velký úspěch pro týmy, které se 
pohybují na této fotbalové úrovni. Doufám, 
že když se nám podařil vstup do soutěže, 
dohrajeme na vítězné vlně i zbytek sezóny, 
a povede se nám návrat do první ligy.
■ Jste první v tabulce druhé nejvyšší 
domácí soutěže. Co by pro vás znamenal 
postup do první ligy?

RN: Byl by to pro nás úspěch, kdyby 
se Viktorka do první ligy po roce vrátila. 

Další velký klad vidím v tom, že by se 
po sestupu vrátila hned v té následující 
sezóně, to se jí ještě nikdy nepodařilo. 
Vždycky to bylo až v druhé nebo třetí 
následující sezóně. A věřím, že se nám 
v druhé lize povede připravit mužstvo 
tak kvalitní, abychom hráli v první lize po 
menším doplnění kádru někde v klidném 
středu tabulky a neměli problém se 
sestupem. To je náš cíl a můj úkol.
■ Jaké konkrétní kroky k dosažení 
tohoto cíle zvolíte?

RN: V první řadě musíme zdárně dohrát 
sezónu. Kol máme před sebou ještě 
hodně, takže doufám, že nám úspěch 
vydrží a postoupíme do první ligy. Pak je to 
samozřejmě kvalitní práce s hráči, doplnění 
kádru o další špičkové hráče, abychom mohli 
být konkurenceschopní i na úrovni první ligy.
■ Máte obrovskou podporu fanoušků. 
Jakou roli ale pro vás hrají sponzoři, jako 
například společnost Carl Stahl, která se 

kromě sponzorství současně řadí také 
mezi vaše fanoušky?

RN: Víme, jak je v současnosti 
ekonomická situace těžká, a každý 
sponzoring je pro nás obrovské vítězství. 
Jsme moc rádi, že nám společnost Carl 
Stahl pomohla a podpořila nás. My jim 
to chceme vrátit kvalitními výkony a také 
samotnou radostí ze hry. 

(Poznámka redakce:  
rozhovor byl natočen 3. října 2012)

Technický ředitel FK Viktoria Žižkov 
Václav Chvala a jednatel společnosti 
Carl Stahl Dominik Kubik

Sponzorujeme 
také sportovní 

klub Boxing 
Club Broumov 
pod vedením 
Ing. Kamila 

Grima
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Produkt pod lupou

Jednalo se o stavbu zcela 
nového mostu přes řeku Bečvu, 
který zničili Němci během druhé 

světové války. Současnou podobu 
mostu navrhli Prof. Ing. akad. arch. 
Šrámková a Ing. arch. Koumar 
ze studia Šrámková architekti 
s. r. o., kteří požádali odborníky ze 
společnosti Carl Stahl o technickou 
pomoc při projektování a návrhu 
realizace mostu.

Více nám o samotné realizaci 
řekl David Pařízek, obchodní 
manažer pro nerezovou 
architekturu společnosti Carl Stahl.
 Co všechno na této realizaci zajišťovala 
společnost Carl Stahl?

Společnost Carl Stahl zajišťovala dodávku 
nerezových lan a sítí včetně jejich montáže. 
Požadavek architektů byl zadán na nerezové 
sítě, velikost oka, průměr lana a návrh kotvení. 
Jako velikost oka byla zvolena velikost MW 40 

s průměrem lanka 1,5 mm. 
Obvodový rám sítě tvoří nerezové 
lano s průměrem 8 mm.
 Celá stavba mostu byla 
dokončena v dubnu 2012. Jak 
dlouho trvala realizační část 
společnosti Carl Stahl?

Samotná realizační část 
prvků, které dodávala naše 
společnost, trvala zhruba dva 
týdny. Od dodávky zábradlí až po 
zakomponování do připravené 
ocelové konstrukce mostu. 
Příprava návrhu trvala týden, 
následná výroba sítí zhruba čtyři 

týdny. Jednalo se o 165 m² plochy sítí.
 Průměr použitého nerezového lana je 
8 mm. Jedná se o standardní rozměr?

Ano, je to standardní průměr. Takové 
lano vydrží až 3,34 tuny tahu, ale při 
určitých realizacích je možné použít jak 
větší, tak i menší průměr.

 Obvodový rám sítě tvoří nerezové lano, 
které je kotveno speciálně vyrobenými 
prvky. O jaké prvky se konkrétně jedná?

Jedná se o naše standardně vyráběné 
držáky lan, které jsme pro tuto realizaci 
nechali speciálně upravit. Specifická úprava
spočívá v tom, že lano není aretováno 
jen na jeho začátku a konci, ale aretace 
je ve všech držácích, které jsou od sebe 
vzdáleny zhruba třicet centimetrů. Působící 
síly jsou tím rovnoměrně rozprostřeny na 
celou plochu a současně je dosaženo 
subtilnosti celé konstrukce.
 Je v České republice nebo v zahraničí 
běžné používat nerezové sítě X-TEND na 
takové masivní stavby?

V České republice bohužel používání 
nerezových sítí zatím úplně běžné není, na 
druhou stranu ale ve světě ano. Nerezové sítě 
jsou poměrně nový produkt, který je oproti 
jiným materiálům velmi lehký, a paradoxně 
právě proto stále budí nedůvěru, například 

David Pařízek 
je ve firmě již
přes pět let 
a specializuje se 
především na 
nerezové sítě. 

Společnost Carl Stahl 
přispěla k dokončení stavby 
Tyršova mostu v Přerově

Odborníci společnosti Carl Stahl se v uplynulém roce 
podíleli na výstavbě zábradlí Tyršova mostu v Přerově, 
kterou provedli pomocí nerezových sítí X-TEND.
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i u takových odborníků jako jsou architekti 
a projektanti různých staveb. Je nutné 
průběžně rozšiřovat povědomí o vlastnostech 
těchto sítí. V zahraničí se tyto materiály běžně 
používají pro významné a rozsáhlé realizace 
srovnatelné s touto. Důkazem toho jsou 
projekty, které provádí naši němečtí kolegové 
v zahraničí. V České republice jsou ještě 
stále překážkou také některé ČSN normy, 
které nejsou harmonizovány s evropskými 
normami. Při jejich vydání nerezové sítě ještě 
neexistovaly. Nerezové sítě jsme vyvinuli až 
v roce 1994, kdy byly prvně použity k výstavbě 
voliéry leopardů sněžných v Německu.
 Podařilo se vám v České republice za rok 
2012 zrealizovat nějakou další podobně 
průkopnickou stavbu co se materiálu týče?

V České republice se jednalo o první 
takovou realizaci veřejného mostu vůbec. 
Na základě této stavby v Přerově vznikla 
již druhá realizace stejného rozsahu, a to 
most přes dálnici v Benátkách nad Jizerou, 

která byla také dokončena 
v tomto roce.
 Jaké jsou hlavní výhody 
použití nerezových sítí X-TEND 
v podobných realizacích?

Mezi hlavní výhody nerezových sítí 
X-TEND patří zejména jejich dlouhá životnost. 
V případě, že jsou dodrženy naše požadavky 
ohledně dalších postupů, garantujeme 
u nich dvacetiletou záruku. Další velkou 
výhodou je vzdušnost tohoto materiálu. 
Samotná hmotnost sítě je velice nízká, a proto 
nezatěžuje zbylou konstrukci staveb.
 K čemu všemu se nerezové sítě mohou 
používat?

Nerezové sítě X-TEND jsou vhodné například 
při stavbě domácího zábradlí a všude tam, 
kde je požadováno zachování vzdušnosti 
a otevřenosti prostoru. Obdrželi jsme certifikaci,
která potvrzuje jejich používání i jako jisticí 
prvek proti pádu osob, a samozřejmostí je 
i certifikace německého stavebního institutu

pro použití sítí jako výplně 
zábradlí. Dále se nerezové 

sítě X-TEND používají často 
jako samonosné zastřešení 

voliér v zoologických zahradách, 
zvláště u ptactva a lidoopů. Jsou také 

skvělým designovým doplňkem domácností. 
Dají se využít jako moderní dekorační prvek 
k výplni nejrůznějších vitrín nebo jiných 
architektonických prvků bytů a domů. Mohou 
opticky rozdělovat místnost, slouží jako lanová 
síť pro popínavé rostliny nebo jako výplň 
venkovních pergol.
 Jakým směrem se v současnosti ubírají 
trendy v oblasti lanové techniky?

Trh je nutné neustále oživovat, používat 
stále nové funkční materiály a konstrukce. Bylo 
by vhodné omezit používání těžké robustní 
oceli či železa a dávat přednost materiálům 
s menší hmotností a potažmo i celkově lehčím 
konstrukcím z ušlechtilých materiálů s dlouhou 
životností.  

V ČESKÉ  
REPUBLICE SE 

JEDNALO O PRVNÍ 
TAKOVOU REALIZACI 

VEŘEJNÉHO  
MOSTU  
VŮBEC
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Produkt pod lupou

Stanice červené linky C je jedna 
z nejnovějších staveb v rámci 

rozšíření městské hromadné dopravy 
v Praze. Už čtyři roky krášlí okolí 
Proseka a velmi ohleduplně a s grácií 
spojuje okrajovou část Prahy s jejím 
centrem. Možná chodíte kolem 
stanice metra Střížkov každý den 
a ani jste netušili, že před možným 

pádem z výšky vás chrání právě naše 
sítě X-TEND. 

I když je stavba v plném provozu již 
několik let, sítě i lanka využitá pro zeleň 
a do zábradlí jsou stále jako nová, a to 
i v blízkosti rušné pražské komunikace. 
Vynikající stav zajišťuje použitý materiál 
v jakosti AiSi316, který vám můžeme 
jen doporučit. 

Stanice 
metra Střížkov

Klient: Sdružení metro IV.C2 (Metrostav a.s., Skanska CZ a.s., Subterra a.s.)
Architekt: Doc. Ing. arch. Patrik Kotas
Nerezové sítě: Carl Stahl GmbH, Sűssen
Foto: Ing. arch. Kristýna Klobučník Šprachtová

metra Střížkov
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Co připravujeme
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V příštím čísle časopisu vás čeká mnoho zajímavých 
informací o průběhu realizace v ZOO ve Dvoře Králové. 
Společnost Carl Stahl zde v poslední době uvedla do 
provozu X-TEND expozici orangutanů. Jedná se již 

o druhou expozici postavenou se sítěmi X-TEND v této 
zoologické zahradě.

 o rodinné vstupné  
do ZOO ve Dvoře Králové
Aktuální soutěž časopisu VE VÝŠKÁCH nabízí jedinečnou možnost vyhrát 

dvakrát rodinné vstupné do ZOO ve Dvoře Králové. Vezměte celou svou 
rodinu na výlet a navštivte oblíbený Safari Kemp.

Naše otázka zní:
KOLIK METRŮ ČTVEREČNÍCH SÍTĚ Z LANEK NEREZOVÉ OCELI  
INSTALOVALA SPOLEČNOST CARL STAHL V ZOO VE DVOŘE KRÁLOVÉ?

Výhercem se stane soutěžící, který správně odpoví na otázku nebo který  
se nejvíce přiblíží správné odpovědi. Odpovědi zasílejte do 30. dubna 2013  
na adresu ripper@carlstahl.cz nebo na adresu Carl Stahl & spol, s.r.o.  
Božanovská 2098, 193 00 Praha 9. Jména výherců budou zveřejněna nejpozději  
1. 5. 2013 na internetových stránkách společnosti Carl Stahl www.carlstahl.cz. 
Výherce bude kontaktován výzvou k převzetí ceny.

Každoročně se mohou klienti blíže 
seznámit s produkty a službami naší 

společnosti na významných veletrzích 
a výstavách. Na stránkách www.carlstahl.
com jsou průběžně uveřejňovány veškeré 
akce po celém světě, v rámci kterých 
se společnost Carl Stahl prezentuje. 
V České republice nás určitě uvidíte na 
Strojírenském veletrhu v Brně v září 2013. 
Tam budeme vystavovat se zaměřením na 
zdvihací techniku společně s našimi kolegy 
z Mnichova. Další velkou akcí je lednový 
veletrh Bau Mnichov, kde se tentokrát 
zaměříme na architekturu, a po prázdninách, 
na přelomu září a října, nás ve Stuttgartu 
čeká velká výstava AMB, kde se také 
prezentujeme.

Těšíme se na setkání s vámi
Dominik Kubik

Jednatel společnosti Carl Stahl & spol, s. r. o

PREZENTUJEME 
SE NA SVĚTOVÝCH 
I ČESKÝCH 
VELETRZÍCH

SOUTĚŽSOUTĚŽ



Jakými způsoby se s námi můžete spojit? 

ZDE!

Carl Stahl & spol, s. r. o.

Božanovská 2098

193 00 Praha 9

Tel.: +420 281 925 977

Fax: +420 281 920 172

E-mail: info@carlstahl.cz

Web: www.carlstahl.cz

Najdete nás také na facebooku: 
www.facebook.com/carlstahlCZ


