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Editorial

V

foto: archiv Carl Stahl

ážení čtenáři,
přináším vám čerstvé číslo časopisu
Ve Výškách společnosti Carl Stahl. Věřím,
že se vám bude líbit a rádi si počtete
o novinkách týkajících se naší činnosti,
změnách, trendech v oboru i aktuálním
dění na poli sportu. Velkým upgradem, kterým
v současné době žije celý náš tým, je změna
sídla společnosti Carl Stahl. Protože jsme přijali
nové kolegy, rozšířili naše služby pro zákazníky
a nově pro ně přichystali také servisní
středisko, které zajišťuje kompletní služby
včetně revizních a servisních prací, potřebovali
jsme větší prostory, které jsme našli v Praze 9,
ve Vinoři. Srdečně vás zveme na prohlídku
a budeme rádi, když se s námi podělíte
o své dojmy z nového prostředí společnosti.
Současně bychom vás rádi pozvali do zoo
ve Dvoře Králové, kde odborníci společnosti
Carl Stahl dokončili rozsáhlou realizaci pavilonu
pro orangutany. Na následujících stránkách
časopisu se dozvíte podrobnosti celého
projektu a také informace o právě probíhajících
realizacích pro zoo v Jihlavě, Ostravě
a Bratislavě. Aby náš časopis nebyl celý jen
o práci, ale také trochu o dění z okolního
světa, připravila pro vás naše redakce rubriku
Ze společnosti, kde vás v tomto čísle čeká
exkluzivní rozhovor se Zdeňkem Štybarem,
domácím cyklokrosovým šampionem,
dvojnásobným mistrem světa a nově také
velkou nadějí na poli silniční cyklistiky. Doufám,
že vám aktuální číslo letního vydání časopisu
padne do noty a dozvíte se zde mnoho
zajímavých informací z oboru i mimo něj.
Příjemné čtení a hezký
zbytek léta vám přeje
Dominik Kubik
Jednatel společnosti
Carl Stahl & spol, s. r. o.
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Ze života firmy

Automobilka AUDI
má jeřáby z Čech
R

ádi bychom se s vámi podělili o největší
novinku v historii české pobočky
společnosti Carl Stahl & spol, s.r.o. Uspěli
jsme ve výběrovém řízení na dodavatele
jeřábů pro významnou německou
automobilku AUDI, která je součástí skupiny
Volkswagen Group a patří k nejstarším
výrobcům automobilů v Německu. K velkému
úspěchu, který se povedl poprvé za 140 let,

nemalou měrou přispěl i Petr Mahdal, který
nám celou akci přiblížil.
„Na konci loňského roku nás oslovila
mateřská pobočka společnosti Carl Stahl
v Mnichově ohledně poptávky na dva
mostové jeřáby o nosnosti 50 tun pro provoz
slévárny AUDI v Münchmünstru. Na začátku
spolupráce jsme absolvovali několik návštěv
v münchmünsterské pobočce AUDI,
objasnili jsme veškeré technické detaily
projektu a nabídli klientovi řešení na míru.
Projekt se poté posunul do fáze schvalování
výrobních výkresů a startování samotné

výroby,“ vysvětluje Petr Mahdal, key account
manager Carl Stahl.
Oba jeřáby společnost Carl Stahl předala
do provozu v červnu tohoto roku.
„Věříme, že se nám úspěšně zvládnutým
projektem pro největšího člena koncernu
Volkswagen Group otevřou dveře také
k realizacím dalších projektů podobného
významu, a to nejen v automobilové branži.
Spolupráce všech zainteresovaných stran
probíhala naprosto bezproblémově,“
dodává jednatel české pobočky společnosti
Carl Stahl & spol, s.r.o. Dominik Kubik.

Společnost
Carl Stahl
je oficiálním
a výhradním
zástupcem
značky Hi-Force

Č

eské zastoupení společnosti Carl Stahl již tradičně vystavuje spolu se svou mateřskou
pobočkou z Mnichova na prestižním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
a nejinak je tomu i letos. Navštivte naši prezentaci na nejvýznamnějším průmyslovém
veletrhu ve střední Evropě, která vám nabídne to nejzajímavější z oboru zdvihací, lanové
a bezpečnostní techniky od 7. do 11. října 2013. Součástí veletrhu bude i špičkový
doprovodný program odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická,
obchodní a ekonomická témata. Samozřejmě si s námi můžete už teď sjednat osobní
schůzku přímo na veletrhu. Pokud máte zájem probrat cokoli osobně přímo se zástupci
společnosti Carl Stahl, neváhejte a kontaktujte nás. Rádi se s vámi setkáme.

elkou novinkou tohoto roku je
naše výhradní zastoupení značky
Hi-Force v České republice. Britský
výrobce působící po celém světě
nabízí špičkové produkty zejména
v kategoriích, jako jsou válce, pumpy,
agregáty, momentové klíče, zvedáky,
stahováky a vše ostatní, co souvisí
s hydraulikou. Pokud ke své práci
potřebujete něco z této široké nabídky
produktů, neváhejte a obraťte se
na nás. O britské kvalitě výrobků
se můžete přesvědčit na vlastní oči
také na Mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně.

text: Kateřina Krátká
foto: archiv Carl Stahl

Srdečně vás zveme na Mezinárodní
strojírenský veletrh v Brně

V
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Ze života firmy

Kdo se o vás stará
 Jaké cesty vás přivedly do společnosti
Carl Stahl?
Do společnosti Carl Stahl jsem nastoupila
2. ledna 2011 na základě výběrového řízení
na pozici samostatná účetní a personalistka.
Dříve jsem pracovala na pozici hlavní účetní
ve společnosti zabývající se prodejem
propanu a propan-butanu s německou
majetkovou účastí. Následně jsem působila
na stejné pozici v ryze české společnosti
zabývající se internetovými službami.
 Můžete popsat váš běžný den ve firmě?
Mojí hlavní náplní práce je kontrola všech
účetních operací společnosti. Každodenně
také zpracovávám příchozí a odchozí
bankovní transakce a sleduji a řeším
pohledávky společnosti. Významný podíl mé
práce představují zpracování mzdové agendy,
daňová přiznání, výkazy Intrastat a také
komunikace se všemi příslušnými úřady.
Podle zadání managementu připravuji analýzy
a finanční plány.
 Jak se za posledních několik let
společnost Carl Stahl proměnila?
Během mého působení ve společnosti se
změnilo hodně. V průběhu prvního roku došlo
k výměně na pozici jednatele společnosti.
V dalším roce následovalo stěhování
do větších prostor. Počet zaměstnanců vzrostl
na trojnásobek oproti počtu při mém nástupu.
S tím souvisí významné zvýšení obratu
a nutnost posílení účetního oddělení. Do našeho
týmu jsme přijali kolegyni, která nastoupila
na podzim loňského roku na pozici účetní.
 Jak tyto změny ovlivnily vaše působení
ve firmě?
Změnila se náplň mé práce a hodně se
rozšířila i do jiných oblastí. Na základě toho,
že nastoupilo víc zaměstnanců, vzrostly
nároky na výkazy i sledování výsledků,
a abychom dokázali monitorovat veškerý
pohyb zboží na skladě, pozměnil se i systém
skladového hospodářství. Posun nastal i co
se týče vedoucí činnosti, mně konkrétně
přišla nová kolegyně, se kterou bylo potřeba

LENKA RUDOVÁ u nás pracuje přes
dva roky jako finanční manažerka a je
v tomto oboru vynikajícím specialistou.
Ve volném čase se věnuje rodině. Její
nestandardní zálibou jsou letecké dny.
nastavit model spolupráce, zadávání úkolů
tak, aby vše fungovalo co nejlépe. Příchod
nových zaměstnanců znamenal nutnost rozšířit
jednotlivá oddělení a z toho vyplývající vznik
středního managementu a následně nový
typ komunikace mezi odděleními na úrovni
vedoucích pozic, protože už není možné řešit
všechno s každým osobně.
 Dotkly se vás změny i osobně?
Změny ve firmě pro mě žádné změny
v osobním životě neznamenaly, protože mě
práce baví, tak vše zůstalo, jak má.
 V brzké době se sídlo společnosti přesune
na novou adresu. Vyhovuje vám, potažmo
ostatním zaměstnancům, tato lokalita?
Budeme se stěhovat do Prahy 9 do Vinoře.
Konkrétně našemu oddělení změna vyhovuje.
Je to místo, které je stále v dojezdové
vzdálenosti od bydliště, pro mě je to o tři minuty
kratší, takže jsem spokojená. Důležité je, že
to jsou nově upravené prostory, pro nás to je
změna k lepšímu, budeme mít celou budovu
jako firma pro sebe, a tím pádem si můžeme
všechno spravovat sami. Myslím, že pro většinu
zaměstnanců je nová lokalita výhodná.
 Jak nejraději trávíte svůj volný čas?

Svůj volný čas trávím nejraději společnými
aktivitami s rodinou. Ať už jsou to výlety
do přírody, za památkami a nebo třeba
návštěva leteckých dnů. Když mám možnost,
ráda si přečtu nějakou pěknou knížku.
 Co zajímavého jste četla naposledy,
můžete nám něco doporučit?
Dlouhá léta jsem kvůli rodině na knížky
neměla moc času, takže teď to doháním. Mám
pocit jako bych měla abstinenční příznaky,
a proto čtu teď co nejvíc. Mám ráda historické
detektivní příběhy založené na reálném
základě, proto jsem si oblíbila českého
historika a spisovatele Vlastimila Vondrušku.
Jeho tituly bych čtenářům určitě ráda
doporučila. Čtu často také klasické detektivky,
mezi mé oblíbené autorky patří především
Američanka Patricia Cornwellová. Její knihy
můžu doporučit určitě všechny, je to ideální
odpočinková literatura na léto.
 Letecké dny, to je nestandardní záliba …
Celá má rodina se velmi ráda účastní právě
zmíněných leteckých dnů. Baví nás sledování
akrobatických prvků nejen ze země, ale
i opačný pohled ze vzduchu na Zemi z paluby
letadla, na jehož velikosti příliš nezáleží.
Pokud je příležitost, velmi rádi ji využijeme
a proletíme se v některém menším letadle
a užijeme si krásný výhled a nějaké drobnější
„akrobatické“ prvky ve vzduchu. Úžasná
akce, jako každý rok, byla mezinárodní soutěž
Aerobatic Freestyle Challenge 2013 na letišti
v Letňanech, která se konala v první polovině
června. Letos nám toho jinak bohužel kvůli
počasí moc nevyšlo, ale na podzim určitě ještě
spousta leteckých dnů bude.
 Co byste na sebe svým kolegům
prozradila, co o vás nevědí?
Myslím, že kolegové toho o mně vědí
za dobu mého působení hodně. Možná někteří
netuší, že mým, zřejmě nesplnitelným, snem je
proletět se ve vojenském letounu L159 Alca.
 Máte nějaké životní motto, kterým se
v dnešní době řídíte?
S optimismem jde všechno lépe. 

text: Kateřina Krátká
foto: archiv Carl Stahl

V předešlém čísle firemního časopisu Ve Výškách jsme odstartovali seznamovací seriál
o nás pro vás. Tentokrát se představí a snad i něco ze svého života poodhalí finanční
manažerka společnosti Carl Stahl Lenka Rudová.
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text: Kateřina Krátká
foto: archiv Carl Stahl

Téma

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.

Vydejte se s námi
do zoologické zahrady
za orangutany, šimpanzi a mangabeji

N

avštívili jste v poslední době některou
z českých nebo slovenských
zoologických zahrad a nestačili
jste se divit a žasnout nad tím, jak krásně,
moderně a pro zvířata i návštěvníky přívětivě
vypadají? Možná jste právě šli kolem některé
z voliér, kterou realizovala společnost
Carl Stahl. Protože i ta se snaží vyjít vstříc
nejen zvířatům, ale i návštěvníkům, kteří
do zoologické zahrady chodí učit své děti
něco málo o přírodě. A aby byli všichni,
včetně zvířat, spokojení a vy jste viděli ze
života fauny co nejvíc, snaží se experti
na nerezovou architekturu společnosti Carl
Stahl pomocí nejnovějších postupů a inovací
vybudovat kvalitní, vzdušné a zároveň co
nejpraktičtější voliéry, skrze které se zvířata

společně objasnili veškeré vstupní
nedostanou, ale vy je máte
požadavky zákazníka, abychom
jako na dlani. Veškeré odborné
hned napoprvé vytvořili ten správný
informace o realizacích pro
projekt, na základě kterého pak
zoologické zahrady nám poskytl
stavíme celou realizaci.
David Pařízek, specialista
 Co bylo obsahem celé realizace,
na nerezovou architekturu, který
kterou jste ve Dvoře Králové
má projekty na starosti.
provedli?
 Jedním z vašich projektů je
Jednalo se o kompletní realizaci
i realizace pro zoo ve Dvoře
David Pařízek
expozice orangutanů pomocí
Králové nad Labem. Co bylo
je ve firmě již
přes pět let
nerezových sítí X-TEND včetně
na jejím počátku?
a specializuje
projekčního tvarového návrhu.
První a nejdůležitější věcí je
se především
Vezmeme-li to popořadě, tak
vždy počáteční komunikace se
na nerezové sítě.
nejdříve jsme začali tvarovým
zákazníkem. V tomto případě
návrhem v podobě 3D papírového modelu,
jsme jednali nejprve s paní ředitelkou,
po jehož odsouhlasení se tento tvar převedl
zooložkou a samozřejmě také s technickým
do elektronického 3D modelu. Na něj se
oddělením. Na těchto schůzkách jsme si
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Téma

Mezi první věci, které vždy
probíráme, patří informace
o zvířatech, pro které se celý
projekt realizuje.

Sítě máme testovány již
z minulosti, kde jsme se
mnoho a mnoho o podobných
realizacích naučili.

MEZI PRVNÍ VĚCI,

počítala statika, ze které jsme pak určili
a navrhli ostatní konstrukce přímo související
s vlastní sítí jako takovou. Po dokončení
této první fáze jsme vyhotovili návrh ocelové
konstrukce a společně s její výrobou
vytvořili i střižné plány sítí, aby vznikal co
nejmenší odpad sítí. Po dodání na stavbu
se vše odborně namontovalo za pomoci
prostorového lešení. A posledním krokem
bylo předání dokumentace a samozřejmě
také samotné stavby.
 Co jste probírali na prvních schůzkách
se zástupci zoo? Měli nějaké speciální
požadavky?
Mezi první věci, které vždy probíráme,
patří informace o zvířatech, pro které se celý
projekt realizuje. Musíme samozřejmě vědět,
o jaké zvíře se jedná, jaký je počet chovaných

zvířat, vlastní požadovanou
užívání, by měly tyto stavby
KTERÉ VŽDY
velikost celé voliéry atd. Co
vydržet snad i více než sto let.
PROBÍRÁME,
se speciálních požadavků
 Byl to pro společnost
PATŘÍ INFORMACE
týče, tak mě snad napadá
Carl Stahl první projekt
O ZVÍŘATECH, PRO
pouze možnost kotvení
pro zoologickou zahradu?
lan na středové sloupy, což
Kolik takových projektů
KTERÉ SE CELÝ
je u tohoto druhu lidoopů
jste již provedli?
PROJEKT
samozřejmé.
Ne, pavilon pro orangutany
REALIZUJE
 Jak se testovaly nerezové
v Zoo Dvůr Králové byl již
sítě X-TEND?
několikátým projektem, avšak jednalo
Sítě máme testovány již z minulosti, kde
se o první projekt v tuzemsku, kde bylo poprvé
jsme se mnoho a mnoho o podobných
využito vlastností sítí pro stavbu samonosného
realizacích naučili, což ostatně činíme dosud.
zastřešení bez nutnosti podpůrných lan
Obecně však platí, že nejlepším testem je
a táhel, jak bylo do té doby v České republice
samotné zvíře. Takové testování probíhá pak
běžné. Od dokončení této první realizace
dosti prozaicky. Za nerezové sítě schováte
následovala 2. etapa tohoto projektu, také
jeho nejmilejší dobrůtku, a pokud se k ní
ve Dvoře Králové. Dále jsme letošní rok
nedostane, můžeme s jistotou říct, že sítě
dokončili stavbu tří expozic v zoo v Jihlavě,
vydrží.
kde jsme dělali pavilón Austrálie. Také máme
 Jaká je životnost takové voliéry?
úspěšně dokončenou realizaci zastřešení
Vlastní životnost zatím přesně neznáme,
výběhu orangutanů v zoo v Bratislavě a nyní
jelikož první voliéra vznikla v roce 1994,
aktuálně začínáme další etapu v Jihlavě a již
čímž se teprve pomalu blížíme ke stanovené
od loňského roku realizujeme projekt pro zoo
garanci. Dle našeho názoru, při správném
v Ostravě. 

6
CS_2_210x260_PRINT_C.indd 6

05.09.13 13:50

Jak vznikl celý záměr realizace pavilonu orangutanů v zoo

ve Dvoře Králové, nám podrobně vylíčila její tisková mluvčí paní Jana Myslivečková

N

a začátku všeho byli vlastně potkani. V té
době jsme tu měli pavilon Ptačí světy,
který byl, ač moderní, postaven už před
nějakou dobou. Žili v něm volně vypuštění
ptáci, kteří se krmí zrním, ovocem a podobnými
dobrotami, což přilákalo také potkany a ti se tu
přemnožili. Pozvali jsme si specialisty, kteří zjistili,
že potkani vyžrali díry do betonu a opakovaně
se tam stěhují zvenku. Takže bylo rozhodnuto,
že tento pavilon bude kompletně přestavěn,
protože bylo nutné zrekonstruovat celou jeho
spodní část až do základů. Když už musel být
pavilon na několik měsíců uzavřen, tak jsme
se shodli na tom, že by bylo dobré ho obohatit
i o jiná zvířata, konkrétně primáty, s tím, že by se
vybudovaly nové vnitřní expozice a výběhy pro
orangutany. Tento záměr byl schválen a získali
jsme také finanční podporu jednoho z našich
hlavních partnerů. Nejprve se tedy udělaly vnitřní
expozice a následně se přistoupilo k realizaci
venkovních prostor pro orangutany.
Co se týče výběhů a expozic pro orangutany,
bylo neobyčejně důležité maximální zabezpečení,
protože jsou to jedna z nejšikovnějších zvířat,
která mají nejen obrovskou sílu, ale dokážou
i cokoli rozmontovat a rozšroubovat. Kombinace
inteligence, síly, vytrvalosti a důvtipu v jejich
případě může tvořit dosti výbušnou směs. Z toho
vyplývá, že jedním ze dvou hlavních specifik,
která musela venkovní expozice realizovaná
společností Carl Stahl splňovat, bylo zajištění

Zvlášť konstrukčně náročné bylo zajištění pokrytí
výběhů. Spočítali jsme, že výběhy musí pokrývat
velmi silná síť z pevného nerezového pletiva
o přibližné ploše 900 m². Z toho vyplývalo, že
tato síť bude velice těžká, a nastala otázka, co ji
udrží. Odborníci společnosti Carl Stahl ale přišli
s unikátním řešením, které se v České republice
použilo poprvé, do země do betonových prstenců
ukotvili piloty, které mají přibližně 8 metrů do země
a zároveň zhruba 8 metrů také nad zemí, ty
nesou celou síť. Orangutani díky tomu mají
fantastické prostory, kde vychovávají mláďata,

V zoo můžete vidět život orangutana
bornejského a hulmana jávského
maximální míry bezpečnosti. Druhým oříškem
byl fakt, že orangutani žijí v přírodě v korunách
stromů, kde se pohybují díky svým velice silným
pažím. V zoologických zahradách bohužel
nebylo z technických důvodu možné jim takový
luxus zajistit a návštěvníci je do teď mohli vídat
pouze na zemi. Až do nynějška se nepodařilo
postavit takovou výškově náročnou konstrukci,
aby tam mohla být bezpečně umístěna lana
a další předměty, které by této typické potřebě
orangutanů vyhověly. My jsme se rozhodli, že to
změníme a postavíme venku obrovské výběhy,
ale nejen obrovské co do plochy, ale také právě
do výšky tak, aby tam byly vhodné konstrukce,
po kterých by se orangutani mohli pohybovat.

která jsou už od narození zvyklá lézt, a současně
je to maximálně bezpečné pro návštěvníky
naší zoo. Máme i velice dobrou zpětnou vazbu
od návštěvníků, kteří jsou fascinováni pohybem
zvířat a jejich akrobatickými kousky ve výškách,
což nikde v ČR ještě neviděli, a současně i tím,
jak zblízka vidí dospělé orangutany a hlavně jejich
roztomilá mláďata, jak si hrají.
Jak vedení zoo, tak technický odbor je
velice spokojený s prací ze strany odborníků
ze společnosti Carl Stahl. Pokud budeme
v budoucnu potřebovat podobné řešení,
tak se velice rádi na společnost Carl Stahl
opět obrátíme a můžeme jejich služby jedině
doporučit. 

Aktuálně probíhající a dokončené projekty
zoologických zahrad společnosti Carl Stahl:

Fáze těsně před nástupem na montáž
ocelové konstrukce a sítí, kde jsou
zhotoveny dva výběhy pro menší opice
typu hulman, mangabei a dalších.

ZOO V OSTRAVĚ

Příprava největší voliéry v Evropě pro
šimpanze, která má půdorysně zhruba
30 x 50 m a je podpírána pouze pěti
středovými sloupy loženými na kulových
čepech. Vzhledem k nebezpečnosti
chovaných zvířat je tato realizace číslem jedna.

ZOO V BRATISLAVĚ

Zastřešení exteriérového výběhu šimpanzů
za pomoci systému samonosné sítě, kterou
v tomto případě podpírá čtveřice sloupů.

Dokončení zbývajících realizací proběhne do konce roku 2013.

text: Kateřina Krátká
foto: archiv Carl Stahl

ZOO V JIHLAVĚ
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Ze společnosti
Sedmadvacetiletý Zdeněk Štybar
má na svém kontě již 78 vítězství.
Je několikanásobným mistrem ČR
i několikanásobným mistrem světa
v cyklokrosu. Před dvěma lety přesedlal
na silnici. Nyní pooperační rekonvalescencí
a začínajícím tréninkem překonává problémy
s kolenem, kvůli kterým přišel i o premiéru
na Tour de France. Ale nevzdává se
a připravuje se na konec sezóny.

Zdeněk Štybar:
Na vrchol nevede
žádná zkratka
 Jak se vám teď daří?
Děkuji. Mohlo by to být lepší.
Původně jsem si myslel, že
rekonvalescence bude mnohem
rychlejší, ale celkem se to táhne,
až nečekaně dlouho. Budoval
jsem tréninkové dávky od 10 minut
a 4 kilometrů, poté 2 x 10 minut
denně a po 4 týdnech jsem
na 5,5 hodinách a 160 km, což není
úplně špatné, ale byl bych raději,
kdyby to bylo 7 hodin a 220 km.
V podstatě jsem začínal na úrovni
kondice, kterou má člověk, který
sportuje jednou týdně.
 Jak taková pauza zasáhne
do života profesionálního
sportovce?
Celkem dost, uvědomil jsem
si opět, že zdraví je pouze jedno
a musíme si ho hýčkat, jak jen to jde.
Druhá věc, která mi přišla na mysl

je, že pokud někdy skončím kariéru
nedělním závodem, tak v pondělí
v 8.00 ráno musím mít práci.
Pauzu jsem využil k znovuotevření
své restaurace, která je spojená
s penzionem ve Stříbře.
 Začínáte s tréninkem. Jak to jde
a kde trénujete?
Trénuji kolem Stříbra, kde to mám
moc rád, je zde spousta kopců
a téměř nulový provoz. Většina silnic
je úplně nová, takže tomu říkám
takový cyklistický ráj. Několik tréninků
jsem jel i na Šumavě.
 Kdy můžeme očekávat váš návrat
do závodů?
Doufám, že už na závodě Okolo
Polska, který začíná 27. července,
tedy pokud moje forma bude
závoděníschopná.
 Co plánujete v dalších pár
měsících? Kde vás uvidíme?

V tuto chvíli ještě nemám jasný
plán, ale doufám, že po Polsku pojedu
Eneco Tour a španělskou Vueltu.
 Na klasice Paříž-Roubaix jste
při své premiéře obsadil vynikající
šesté místo. Vypadalo to ale
na medaili, co se tam stalo?
Nepozorný divák, fotograf, se snažil
udělat close up fotku a já ho sestřelil
svou pravou pákou na řidítkách,
což mě katapultovalo na druhou
stranu silnice. Ztratil jsem kontakt
s Cancellarou a Vanmarkem...
Psychicky to byl obrovský šok.
Pravděpodobně jsem měl životní
formu, bylo by krásné zvednout
kostku nad hlavu, ale hold musím dál
tvrdě pracovat a zkusit tento závod
vyhrát v další sezóně.
 Proč jste vlastně přesedlal
na klasiku, dvakrát jste vyhrál
cyklokrosové mistrovství světa,
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byl jste na vrcholu.
Měl jste pocit, že už
potřebujete jít dál?
Dostal jsem životní
příležitost, kterou jsem
si splnil sen. Nebylo to
jednoduché rozhodnutí, v cyklokrosu
jsem měl finanční jistotu. Věděl jsem, že
patřím mezi světovou špičku, kde jsem
mohl zůstat dalších 10 let. Na druhou
stranu, kalendář závodů je téměř stejný
každý rok. Už jsem se ani do kalendáře
nemusel dívat, jaký závod pojedu. Je to
pouze belgický sport, a i když je velice
populární, chtěl jsem to zkusit na silnici.
Začal jsem úplně od nuly. Doufám, že se
mi povede vyhrát velký závod jako Okolo
Flander nebo právě Paris-Roubaix, je to
obrovská výzva!
 Jak se přechází z cyklokrosu
na klasiku? Je to náročné? Je to velká
změna?

Je to velice
náročné, přirovnal
bych to k něčemu
podobnému, jako když
chcete vybudovat firmu
s tisíci lidmi, ale zatím jich
máte pouze pět.
 Nevrátíte se někdy k cyklokrosu?
Každou zimu asi pár závodů pojedu.
Baví mě to a je to skvělý trénink.
 Co je vaším sportovním snem a další
laťkou v nejbližších letech?
Být zdravý.
 Jaký je Zdeněk Štybar v soukromí?
Člověk, který si rád popovídá
o něčem jiném než o cyklistice, nejlépe
se skleničkou červeného vína. Bohužel
takových momentů se naskytne pouze
pár za rok.
 Máte nějaké motto, kterým se řídíte
ve sportu i v životě?
Na vrchol nevede žádná zkratka. 

Zdeněk Štybar
Narozen: 11. prosince 1985 v Plané
Zdeněk Štybar je český profesionální
silniční cyklista a cyklokrosař. Se silniční
cyklistikou začal 1. března 2011, kdy se
stal oficiálním členem týmu Quick Step.
Hobby:
Auta, cestování, golf,
ostatní sporty
Oblíbené jídlo:
Těstoviny, krevety,
ovocné knedlíky, wok
Oblíbené pití:
Coca-Cola, voda,
šampaňské „po závodě“
Oblíbená muzika:
Dance
Oblíbená kniha:
Holandština–Čeština

Oblíbený TV pořad:
Česká klasika
Nejoblíbenější závod
ze všech:
WK Tábor 2010
Nejlepší závod (mimo
mistrovství světa):
Plzeň 2010
Nejtěžší závod:
Koksijde
Nejlegračnější závod:
Stříbro
Nejhorší závod:
Gieten

text: Kateřina Krátká
foto: archiv Carl Stahl

UVĚDOMIL
JSEM SI OPĚT,
ŽE ZDRAVÍ JE
POUZE JEDNO
A MUSÍME SI HO
HÝČKAT, JAK
JEN TO JDE
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Produkt pod lupou

Odborníci společnosti
Carl Stahl opět v akci
I v tomto čísle časopisu bychom vám rádi představili jednu z aktuálních realizací,
kterou provedli odborníci společnosti Carl Stahl 4. července 2013. Jednalo se
o montáž lankového zábradlí, kterou firmě zadala paní Petra Najwa Fedorko.

L

ankové zábradlí umístěné nad svahem
mělo splňovat bezpečnostní ochranu
proti možnému pádu. Největší důraz se
kladl na bezpečnostní funkci a dostatečnou
pevnost zábradlí. Tyto podmínky firma Carl
Stahl ve spolupráci s firmou Strand splnila
na velmi vysoké úrovni, jak poznamenala

zadavatelka. Během montáže nenastaly
žádné komplikace, celé řešení proběhlo
dle plánu. Svou spokojenost s celou
realizací a průběhem úprav vyjádřila
také sama paní Petra Najwa Fedorko
v přiloženém dotazníku. Výsledek můžete
posoudit sami. 

5/ Detail do země

4/ Namontovaná a vypnutá lana po celé délce zábradlí. Na krajích jsou

DOTAZNÍK

umístěné výztuhy z nerezových tyčí, na každé straně vidíte vnitřní závity,
do kterých se napojují pomocná zešikmená lanka jako designový a současně
bezpečnostní prvek zvyšující pevnost celého zábradlí.

Dotazník určený
zákazníkům
nám slouží jako
důležitá zpětná
vazba a efektivní
kontrola
spokojenosti se
službami, které
nabízíme.

 Proč jste se obrátila
právě na firmu Carl Stahl?
Zalíbily se mi výrobky
firmy a sortiment, který
splňoval naše potřeby.
 Jakým způsobem jste
firmu kontaktovala?
Nejprve telefonicky
na základě dávného setkání
na výstavě. Následně
proběhla osobní schůzka
v sídle společnosti Carl

zabetonovaného
kamene se šroubem
a očkem, do kterého
se napojují tři lana,
na jejichž konci si
můžete všimnout vidlic
s napínákem pro větší
balanc zábradlí. Tento
prvek byl realizován
přímo na míru potřebám
majitelky domu, aby
ochránil její děti před
hrozícím pádem ze
svahu za zábradlím.

Stahl s prezentací výrobků
a specifikací celkových
potřeb.
 Proběhla vaše
objednávka bez
komplikací?
Na začátku jsme dlouho
hledali vhodné konstrukční
řešení. Nakonec zakázku
převzal pan Tesař a vše
jsme během jedné návštěvy
vymysleli a zadali.

 Jak dlouhá byla
objednací lhůta?
Objednací lhůta byla
velice krátká, po dohodě
řešení vše proběhlo během
několika dnů.
 Jak dlouho trvala
samotná realizace?
Celá realizace trvala
zhruba 3 hodiny. Odvedená
práce byla rychlá,
profesionální a funkční.

10
CS_2_210x260_PRINT_C.indd 10

05.09.13 13:50

1/ Před položením podlahy je

nutné připravit základy správným
umístěním tvrzeného polystyrenu.
Na fotce také vidíte zasazené sloupky
připravené k instalaci lanek.

2/ Finálně dokončená příprava

terasy pro realizaci montáže
bezpečnostního lankového zábradlí.
Vyhotovená dřevěná terasa se
sloupky včetně madla.

3/ Specialista společnosti Carl Stahl

Jan Tesař právě připravuje nářadí
a potřebný materiál pro montáž.
U prvního sloupku vlevo si všimněte
instalace prvních bezpečnostních lan.

6/ Celek terasy a zábradlí po komplexní montáži, kterou již
majitelka s dětmi plně využívá.

7/ Celkový

Ještě společně řešíme
drobnosti ohledně části
konstrukce, musí se dokončit
montáž, kterou máme
přislíbenou tento týden.
 Byla jste spokojena
s jednáním společnosti
Carl Stahl?
Ano velmi.
 Dalo by se ze strany
společnosti ještě něco
zlepšit?

Ano, uvítala bych
katalog v českém jazyce
a přehlednější a jednodušší
verzi pro laiky. Cena
za montáž zejména u malých
zakázek, je velmi vysoká.
I když chápu souvislosti
s náklady, přesto by se
mělo přistupovat k takovým
zakázkám individuálně.
Nicméně jsem velmi
spokojena.

 Pokud si vybíráte firmu, co
je pro vás důležité?
Kvalitní výrobky, sortiment,
profesionální a vstřícný
přístup ke klientovi, schopnost
navrhnout dobré řešení, dále
pak cena úměrná kvalitě (nikoli
nízká) a případně také blízkost
sídla firmy.
 Doporučila byste služby
společnosti Carl Stahl
přátelům?

Ano, již jsem společnost
doporučila svým přátelům,
kteří nyní stavějí dům. Osobně
využiji služeb společnosti
Carl Stahl i pro své klienty při
návrzích interiérů.
Děkuji za spolupráci
a přeji mnoho úspěchů
Petra Najwa Fedorko,
10. 7. 2013
SOUTOK - Stavebniny s.r.o.
www.soutok.com

text: Kateřina Krátká
foto: archiv Carl Stahl

pohled na dům
a bezpečnostní
zábradlí ze svahu
zdola.
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Reportáž

Společnost CARL STAHL
letos na jaře oslovilo
Občanské sdružení ŘEKNI
NE DROGÁM – ŘEKNI ANO
ŽIVOTU za účelem pomoci při
pořádání 11. ročníku Cykloběhu za Českou republiku
bez drog.

Jozef Regec
(uprostřed) –
bývalý reprezentant
v cyklistice, senátor
a podporovatel
protidrogové akce

Společnost Carl Stahl podpořila
Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2013

text: Kateřina Krátká
foto: archiv Carl Stahl

„P

rotože jsem absolutním odpůrcem
drog a současně miluji sport,
byla mi tato myšlenka propojení
obojího velmi blízká. Když se na mě obrátil
šéf lektorského týmu Richard Ferfecki,
rád jsem mu podporu této preventivní
celorepublikové akce proti drogám přislíbil,“
popisuje vznik spolupráce Dominik Kubik,
jednatel společnosti Carl Stahl a bývalý
profesionální hokejista. Společnost Carl
Stahl finančně přispěla na technické
zabezpečení akce Cyklo-běh za Českou
republiku bez drog 2013.
Cyklo-běh je největší pravidelnou
protidrogovou kampaní spojenou se sportem
v ČR, která poukazuje na důležitost drogové
prevence a zvýšení osvěty v naší zemi. Letošní
11. ročník odstartoval 10. června z letního
kina v Orlové za účasti stovek dětí, známých
osobností a hostů a trval až do 21. června,
kdy se v Praze všichni zúčastnění rozloučili.
Trasa dvanáctidenního cyklo-běhu čítala
1 300 kilometrů a vedla přes 45 měst Čech
a Moravy, kde desetičlenný tým průběžně
navštěvoval představitele měst a mluvil
s nimi o problematice drog a jejím řešení.
Zároveň prezentoval městům detoxikační
program pro drogově závislé fungující

výhradně bez použití náhražkových
drog. Po celou dobu maratonu probíhaly
v ulicích navštívených měst zábavnou
formou informační protidrogové kampaně,
rozdávaly se info letáky a brožury a tým
lektorů protidrogového vzdělávání
přednášel dětem a mládeži připravený
program pod názvem Pravda o drogách.
Celý projekt je také iniciátorem myšlenky
Den bez drog.
Kromě společnosti Carl Stahl byl
jedním z podporovatelů akce také

senátor a bývalý
československý
reprezentant v silniční
cyklistice Jozef Regec,
kterého jsme se zeptali,
co ho přivedlo k účasti
na letošní protidrogové
kampani. „Na začátku
to byl samozřejmě
Jozef Regec
e-mail od organizátorů,
kteří mě oficiálně na akci pozvali. Zaujal
mě ale hlavně účel kampaně, tedy boj proti
Při rozdávání
vzdělávacích
materiálů

Představitelé měst se připojují svým
podpisem k Prohlášení města bez drog
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Představujeme
drogám, a také fakt, že jedním z hlavních
prostředků boje proti drogám organizátoři
zvolili sport, konkrétně cyklistiku a běh.
Následně mi bylo vysvětleno, že akce
probíhá celoročně prostřednictvím
přednášek ve školách, během kterých
dochází k vysvětlení, jak jsou drogy
nebezpečné, čímž dochází k účinné
prevenci. Neváhal jsem ani vteřinu,
zda Občanské sdružení podpořit, jsem
přesvědčen, že naše spolupráce touto mojí
jednou účastí nekončí.“ Jako nejdůležitější
v boji proti drogám u dětí a mládeže
vidí Jozef Regec hlavně rodinu a blízké
okolí, tedy výchovu. „Z mého pohledu je
podstatná právě prevence a skutečnost,
že mladý člověk má své koníčky a záliby
a volný čas netráví „nicneděláním“. Velmi
dobrou a účinnou zbraní proti drogám
je právě sport. Děti se naučí týmovému
duchu a získají nutnou sebedůvěru
a ctižádost. Chci tímto poděkovat lidem,
kteří akci organizují a podporují a záleží jim
na tom, aby naše děti vyrůstaly v prostředí
bez drog,“ dodává.
Otázka prevence
je absolutní prioritou
také pro Vlastimila
Špalka, předsedu
rady Občanského
sdružení Řekni
NE drogám – řekni
ANO životu. „Cílem
našeho občanského
sdružení je prevence
Vlastimil
u dětí na druhém
Špalek
stupni základní
školy v podobě odborných přednášek
a poskytnutí informačních brožur
o nejvíce frekventovaných drogách.
Mnohé obce a města se snaží v boji
proti drogám podnikat kroky v podobě
výměnných programů a poradenství
pro drogově závislé. Celkově je
problematika drog v ČR řešena převážně
z pozice zvládání a snižování škod,
které drogy způsobují ve zdravotní
a sociální oblasti. Odrazem toho je
také skutečnost, že česká mládež je
dlouhodobě na prvním místě v Evropě
ve zneužívání marihuany a na prvních
místech ve zneužívání dalších pouličních
drog. Teprve poslední dva roky vidíme,
že se města začínají zajímat i o možnosti
protidrogového vzdělávání, neboť
vidí, že snižování škod způsobených
drogami neřeší problém samotný, ale
jen následky. Jednoznačně je vidět
posun v chápání důležitosti drogového
vzdělávání dětí a mládeže.“ 

Předností
nově vzniklého
servisního
střediska je
především
pružnější reakce
na požadavky
zákazníka.

Milí zákazníci, představujeme vám

zbrusu nové

servisní středisko!
V rámci zkvalitnění služeb a na základě stále se zvyšující
poptávky ze stran zákazníků jsme na začátku července
tohoto roku otevřeli v nových prostorách v Praze moderní
servisní středisko, které se zabývá kontrolami, revizemi,
opravami a seřizováním zdvihací techniky, zdvihacích
prostředků a také montáží architektonických nerezových sítí.

N

ový servis poskytuje zejména
rychlejší vyřízení zakázek revizí
a oprav na profesionální úrovni.
Celým servisem nás podrobněji provedl
Ing. Bronislav Peluněk, vedoucí servisního
střediska společnosti Carl Stahl.
 Jakým způsobem probíhá běžná
prohlídka v servisním středisku?
Dalo by se říct, že aplikujeme podobný
postup jako například v autoservisu.

Představte si, že se vám porouchá auto,
a vy ani dost dobře nevíte, co s ním je, tak
ho k nám přivezete, my se na něj podíváme,
zjistíme, kde je závada, a dle rozsahu
závady vám stanovíme nabídkovou cenu.
Pokud pak zákazník s opravou souhlasí,
snažíme se ji provést v co nejkratším
termínu, běžně zhruba do týdne, ale záleží
to samozřejmě opět na rozsahu nutných
oprav a dostupnosti náhradních dílů
objednávaných ze zahraničí.
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 Kdo využívá vašich služeb, kteří
opotřebení. Kontrolujeme také prostředky
zákazníci za vámi jezdí nejčastěji?
k jištění osob. Vše se samozřejmě provádí
Velmi často to jsou například výtaháři.
v souladu s českými normami a legislativou.
Výtahové firmy využívají k instalaci výtahů
Výsledkem je jistota, že klient může dané
zařízení, kterými se v té dané šachtě zvedají,
zařízení nadále bezpečně používat.
a to jsou přesně ta zařízení, která zde
 V čem tkví největší výhody nového
opravujeme. Také se ozývají firmy s žádostí
servisního střediska společnosti Carl Stahl?
o provedení revize vázacích prostředků
Předností nově vzniklého servisního
přímo v jejich provozu. Zvedání
střediska je především pružnější reakce
obecně patří mezi obory, kde
na požadavky zákazníka. Jak
jsou dodržována velmi přísná
jsem již zmínil, nabízíme servis
pravidla pro bezpečnost
nejen v prostorách střediska
NEJSME NIJAK
práce. Kvalitní servis těchto
Carl Stahl, ale i v provozu
LIMITOVANÍ, V PŘÍPADĚ
zařízení je nezbytnou
u zákazníka. Naše servisní
VĚTŠÍHO ZÁJMU KLIENTŮ
součástí praxe úspěšných
vozidlo má veškeré
JSME PŘIPRAVENI IHNED
společností.
potřebné vybavení pro
REAGOVAT, ABYCHOM
 Co všechno
kompletní služby v terénu.
VČAS A PLNĚ VYHOVĚLI
opravujete? Můžete
Klienti se často neobejdou
VŠEM POTŘEBÁM
popsat jednotlivé
bez vazáků několik dní,
ZÁKAZNÍKŮ.
oblasti činnosti servisního
protože nemají náhradu.
střediska?
Proto přijedeme až k nim a revizi
Provádíme prohlídky řetězových
provedeme v rámci několika desítek
i lanových zvedáků, revize elektrických
minut v závislosti na počtu vázacích
jeřábů i hydraulických zvedáků. Realizujeme
prostředků.
výměnu vadných dílů a seřízení jednotlivých
 Kolik zaměstnanců v servisu působí?
zařízení. Provádíme také elektrické
V servisu jsou momentálně tři
revize a zátěžové zkoušky. U zdvihacích
zaměstnanci. Nejsme ale nijak limitovaní,
prostředků, jako jsou ocelová lana a řetězy,
v případě většího zájmu klientů jsme
děláme vizuální kontrolu včetně měření
připraveni ihned reagovat, abychom

včas a plně vyhověli všem potřebám
zákazníků.
 Jak jste se dostal ke svému oboru vy?
Jak se člověk stane servisním technikem?
Původně jsem strojař, zdvihadlařina byla
pro mě vždycky oblast, která mi přišla
zajímavá, tak jsem se jí chtěl věnovat
v praxi a rozšířit si odborné znalosti.
Lákalo mě, že se zde může člověk věnovat
seřizování, elektrickému seřizování, měření,
odstraňování závad apod.
 Kde jste jako vedoucí servisního střediska
načerpal zkušenosti z tohoto oboru?
Své zkušenosti jsem získal jak
v předcházejícím zaměstnání, kde jsem
působil jako vedoucí servisního centra, tak
ve firmě Carl Stahl v Mnichově, kde jsem byl
čtyři měsíce na praxi.
 Jak přesně probíhalo vaše školení
v Mnichově?
Školení v Mnichově se skládalo ze
dvou částí. Praxe probíhala na dílně, kde
jsem se zaučoval, jak se kontrolují vázací
řetězy, ocelová lana, textilní pásy, ruční
řetězové a lanové zvedáky. Prováděli jsme
i zátěžové zkoušky. V druhé části jsem pak
jezdil s německým servisním technikem
k zákazníkům kontrolovat jak zdvihací
prostředky, tak i jeřáby. Jednalo se například
o automobilku Audi Ingolstadt nebo uhelnou
elektrárnu Zolling.
 Jak se vám pracovalo s tamními kolegy?
Němečtí kolegové se ke mně na dílně i při
výjezdech chovali velice přátelsky, vstřícně
a maximálně profesionálně. V Německu
jsem se setkal s absolutně precizní prací,
kterou se snažíme našim zákazníkům nyní
poskytnout i zde v Čechách. U zvedání
neznáme žádné kompromisy. Bezpečnost
a spolehlivost zde musí být pro každého
absolutní prioritou. 

text: Kateřina Krátká
foto: archiv Carl Stahl

Provádíme
prohlídky
řetězových
i lanových
zvedáků, revize
elektrických
jeřábů
i hydraulických
zvedáků.
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Soutěž

Vyluštěte osmisměrku a vyhrajte
luxusní hodinky od firmy 4PM

SOUTĚŽ
o dva lístky na Mezinárodní
strojírenský veletrh
A

ktuální soutěž časopisu Ve Výškách se vztahuje k Mezinárodnímu
strojírenskému veletrhu, který se uskuteční 7. až 11. října 2013 v Brně.

text: Kateřina Krátká
foto: archiv Carl Stahl

Naše otázka zní:

KOLIKÁTÝ ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO
STROJÍRENSKÉHO VELETRHU SE LETOS KONÁ?
Výhercem se stane soutěžící, který odpoví správně nebo se nejvíce přiblíží
ke správné odpovědi. V případě shody ve správných odpovědích u více
soutěžících vyhrává ten, který svou odpověď doručil jako 7. v pořadí. Své
odpovědi zasílejte do 30. září 2013 na adresu ripper@carlstahl.cz. Jméno
výherce bude zveřejněno nejpozději 5. října 2013 na internetových stránkách
společnosti Carl Stahl www.carlstahl.cz. Výherce bude kontaktován výzvou
k převzetí ceny.

OBLOUK
OBRTLÍKY
OČNICE
ORNÁT
PALUBKA
PATINA
PENÁLE
POJISTKA
POPRUHY
PŘEBAL
PYTEL
RETRAKTOR
ŘEMENICE
ŘETĚZ
SMALT
SMĚSICE
SPÍNAČ
STISK
STRANA
SVORKA
SYSTÉM
TECHNIKA
TOULEC
TRAVERZA
TŘMENY
ÚSTŘICE
VAZÁKY
VĚHLAS
VIDLICE
VOLANT
VYVAŽOVAČ
ZÁBRADLÍ
ZVEDÁKY

VYHLÁŠENÍ
VÝHERKYNĚ
Z MINULÉHO
ČÍSLA
V předešlém
čísle časopisu
Ve Výškách jsme
se vás v soutěži
ptali, kolik metrů
čtverečních sítě
z lanek nerezové
oceli instalovala
společnost Carl
Stahl v zoo ve Dvoře Králové.
Správná odpověď je 800 m². Vítězkou se
stala paní Věra Pojmanová z Havlíčkova
Brodu, která vyhrává rodinné vstupné
do Zoo Dvůr Králové. Gratulujeme!

text: Kateřina Krátká
foto: archiv Carl Stahl

V tomto čísle časopisu jsme
pro vás přichystali zábavnou
osmisměrku z oboru. Využijte
jedinečnou příležitost získat luxusní
náramkové hodinky dle svého
výběru, vyluštěte tajenku a zašlete
nám ji na adresu ripper@carlstahl.
cz do 30. září 2013. Soutěžící, který
pošle správně vyluštěný text tajenky
jako 7. v pořadí, získává výhru
v podobě krásných náramkových
hodinek. Jméno výherce bude
zveřejněno nejpozději 5. října 2013
na internetových stránkách
společnosti Carl Stahl
www.carlstahl.cz. Vítěz bude
kontaktován výzvou k převzetí ceny.
Hodně štěstí!

ARETACE
BALANCÉR
BANKA
BŘEMENO
CENÍK
CÍPEK
DEGRESE
DISKONT
DRAPÁKY
DYNAMOMETR
EMULZE
FASÁDA
HELMA
JEŘÁB
JIZBA
KAKAO
KLADKOSTROJ
KLADNICE
KLIKA
KNEJP
KOBKA
KOLÍČEK
KORBA
LAKOMOST
LANKO
LEKCE
LEVNÁ
LOPATA
MADLO
MAGNETY
MANIPULACE
NAPÍNÁK
NÁŘADÍ
NÁVOD

15
CS_2_210x260_PRINT_C.indd 15

05.09.13 13:50

OZNÁMENÍ
O ZMĚNĚ SÍDLA SPOLEČNOSTI
Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si vám oznámit změnu týkající
se sídla naší společnosti. Důvodem je nejen
nárůst počtu zaměstnanců, ale především
vznik nového servisního střediska, které
zákazníkům zajistí komplexní služby včetně
revizních a servisních prací.
Nová korespondenční a fakturační adresa
s účinností od 1. 9. 2013
Mikulovická 4
190 17, Praha 9
Změna se týká i našeho telefonního čísla
+420 281 920 100
Děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci
v novém pracovním prostředí!
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