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ážení čtenáři,
děkujeme za váš velký zájem o náš časopis 

ve výškách. dostáváme od vás velice kladnou 
zpětnou vazbu, a to je právě ta síla, která nás 
žene stále více dopředu.

v minulém roce jsme zaznamenali významné 
úspěchy ve všech směrech, za které bychom 
vám rádi poděkovali. bez vás by to nešlo! vše 
co děláme, děláme pro vás a velmi rádi. Získali 
jsme vaši důvěru při realizaci několika specialit 
a projektů, které nebyly zrovna jednoduché. 
hozenou rukavici jsme vždy zvedli a pomohli 
jsme zákazníkům při řešení jejich problémů. 
Několik takových výjimečných realizací vám 
představíme i v aktuálním čísle časopisu.

v tomto trendu pokračujeme i letos. Jelikož 
vaše požadavky jsou stále náročnější, neustále 
se v našem oboru zdokonalujeme a přibíráme 
nové, velmi kvalitní spolupracovníky, které letos 
budeme zaučovat, abychom vám dokázali 
pomoci ještě rychleji a kvalitněji. veškeré 
výdělky dále investujeme do vzdělávání 
zaměstnanců, vybavení servisu a realizačních 
týmů a v neposlední řadě také do vývoje 
nových technologií. To je filozofie firmy Carl 
stahl.

letos pracujeme na rozšíření obchodních 
divizí a připravujeme otevření regionálních 
poboček po celé České republice 
a na slovensku. díky tomu budeme vám 
všem ještě více na blízku a věříme, že naše 
spolupráce bude o to intenzivnější. vaše 
požadavky a názory nám nejsou lhostejné, 
a proto se i v budoucnu těšíme na vaše ohlasy, 
ať už pozitivní, či negativní, abychom věděli, 
na čem můžeme ještě pracovat.

V

v tomto čísle jsme pro vás připravili 
poohlédnutí za realizacemi nejen 
v zoologických zahradách, ale i na poli 
umění. dále se podíváme na to, jak se vyvinul 
mládežnický boxing club v broumově a také 
na vás čeká soutěž o zajímavou cenu. Přeji 
vám mnoho osobních i pracovních úspěchů.

příjemné čtení přeje
dominik kubik

jednatel společnosti 
carl Stahl praha
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Ze života firmy

společnost Carl stahl se 
významně podílela na 

výstavbě obchodního centra 
hornbach v německém 
heidelbergu. v druhé polovině 
roku 2013 nás oslovila firma 
imos s poptávkou na ozelenění 
budovy pomocí nerezových lan 
a sítí X-TENd.

Zakázky se ujal Jan 
Tesař z české pobočky 
společnosti Carl stahl 
s předsevzetím, 
že zakázku musí 
získat, a také se 
tak stalo. „Nejdříve 
jsem si zjistil 
přesné potřeby 
a požadavky 
zákazníka a veškeré 
nutnosti k sestavení cenové 
nabídky, kterou jsem následně 
rozdělil na dvě etapy a celkové 
montážní práce. Po odeslání 
nabídky nás kontaktovala firma 
imos s oznámením, že jsme 
ve výběrovém řízení zvítězili,“ 
popisuje začátek spolupráce 
Jan Tesař.

První etapa zakázky 
obsahovala 416 m² sítě X-TENd 
s velikostí ok 200/346/1,5 
a komponenty k jejímu upnutí. 
Konstrukce k vypnutí sítě 
zajišťovala firma imos. Jednalo 
se o železnou konstrukci, která 
měla působit jako tunel pro 
vjezd kamionů při vykládání 
a nakládání zboží v hornbachu. 

Po celkovém upevnění 
a vypnutí obvodového 

rámu se mohlo 
plynule přejít 
k instalaci sítí. 
síť byla z výroby 
rozdělena na dvě 

části, boční a stropní 
plochu. Každou ze sítí 

jsme upevnili na pomocné 
pásky a kurtny a přistoupili jsme 
k opletu sítě lankem o průměru 
1,5 mm. druhá etapa probíhala 
v duchu postupného skládání 
lan o průměru 4 mm. Naše 
firma měla rozvrhnout, po 
jakých vzdálenostech budou 
lana kotvena a kde. budova 
hornbachu je stavěna z panelu 

PUr z trapézového plechu. 
Takže jsme museli dodržet 
pasivnost budovy. Nesměl 
vzniknout únik tepla z budovy, 
jelikož jsme vrtali 350 děr do 
stěn, které procházely skrz PUr 
panely dovnitř budovy. Kotva 
v PUr panelu se skládala ze 
závitové tyče M8, dvou matic 
M8, dvou podložek o průměru 
60 mm a vymezovací trubky 
s průměrem 30 mm. Na 
celkovou sestavenou kotvu 
jsme našroubovali distanční 
sloupek o délce 60 mm. 
všechny otvory jsme zajistili 
těsněním a pevnostním 
silikonem proti zatečení vody 
a tepelným únikům a po 
ukotvení všech distančních 
sloupků jsme mohli upevnit také 
svislá lanka.

Celkové provedení zakázky 
ozelenění budovy pomocí 
nerezových lan a sítí X-TENd 
společnosti Carl stahl trvalo 
15 pracovních dnů a podílel se 
na ní tým složený ze 4 montérů 
pod vedením Jana Tesaře.

Když se akademie věd 
České republiky rozhodla 

posílit jednu z klíčových 
oblastí rozvoje našeho 
poznání, soustředila ústavy 
studující principy dědičnosti 
v blízkosti Thomayerovy 
nemocnice a institutu klinické 
a experimentální medicíny. 
Známí architekti M.a. arch. Jan 
Šesták a Mg. a. Marek deyl ze 
studia pha postavili velkoryse 
pojatou a dobře fungující 
budovu pro Ústav molekulární 
genetiky. Za toto dílo obdrželi 
od mezinárodní poroty Národní 
cenu Grand Prix architektů 
2008. dílo je výsledkem 
práce architektonického 
atelieru YPsiloN spol. s r.o. 
a projekční kanceláře dEsiGN 
ProJECT s.r.o.

dominantou interiéru je 
centrální schodiště tvořící 
vertikální i horizontální 
komunikační uzel. odlehčená 
konstrukce schodiště vnáší 
pocit vzdušnosti, přírody 
a světla. svislé linie sto čtrnácti 

nerezových lanek vedených 
od stropního světlíku až do 
suterénu evokují déšť. Podesty 
jsou vytvořeny z pororoštu 
a ze skla. Protiskluzový potisk 
připomíná zápis sekvence 
dvoušroubovice dNa. Zábradlí 

tvoří nerezová lanka v rastru 
schodišťových stupňů.

Montáž schodiště provedla 
firma Termetal s.r.o. za supervize 
ing. Jana hadače z firmy Carl 
stahl & spol, s.r.o., výrobce 
lanových konstrukcí. Jedná 
se o lanka konstrukce 7x7 
o průměru 5 mm, jakosti aisi 
316, ve výšce 25,5 m opatřena 
závitovým terminálem a na 
spodním konci rektifikací. 
lanka jsou kotvena do 
bohatě dimenzované ocelové 
konstrukce skeletu budovy.

Ústav molekulární genetiky 
je z mnoha pohledů dobrým 
příkladem spojení přísné 
technické a provozní funkčnosti 
s moderním architektonickým 
pojetím. Jedná se o vynikající 
obraz soudobé české architektury.

Ozelenění budovy nového obchodního 
centra Hornbach v Německu

Ústav molekulární genetiky má novou moderní budovu

celkoVé 
proVedení 

zakázky ozelenění 
budoVy 

SpolečnoSti carl 
Stahl trValo 
15 pracoVních

 dnů.

Zavěšené 
schodiště 

na lanových 
sestavách i-sys®



Myslím, že se nám v nových prostorech 
pracuje dobře. všechno je úplně nové 
a zařízené do červeno-šedých barev, což 
jsou naše firemní barvy. Ze začátku jsem 
si musela zvykat na open office. byla jsem 
zvyklá pracovat sama v kanceláři a mít 
klid. ale všechno je o zvyku a už mi nedělá 
žádný problém se plně soustředit, když 
všude okolo je nějaký ruch.

 ½ co vás na vaší práci nejvíce baví 
a vždycky potěší?

Nejvíce mě baví činnosti s pozitivním 
cílem, a když vím, že na konci pak potěší 
nejen mě, ale také kolegy, kteří na tom 
tvrdě pracovali. veškeré činnosti, které 
jsou jakkoli tvořivé, jsou u mě číslem jedna. 
Konkrétně například vytváření interního 
časopisu „ve výškách“.

 ½ čemu se věnujete ve svém volném 
čase?
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Představujeme vám kolegyni romanu ripper, která se stará o plynulý chod obchodu 
a logistiky v divizi architektura a kompletně zajišťuje oblast marketingu.

Kdose o vás stará

 ½ jak jste se dozvěděla o společnosti 
carl Stahl?

Zcela náhodně při hledání praxe.

 ½ co vás přesvědčilo, že firma carl 
Stahl je pro vás to pravé a vy pro ni?

všechno to začalo tím, že jsem hledala 
praxi ke studiu v německé firmě, kterou 
jsme měli povinnou, a byla mi nabídnuta 
možnost praxe ve firmě Carl stahl, tak 
jsem neváhala ani minutu. Z počátku to 
bylo plánováno maximálně na tři měsíce, 
ale práce se mi tak zalíbila, že jsem tady 
už zůstala.

 ½ jak vypadá váš běžný pracovní den?
vyřizování e-mailů, poptávek 

a nabídek. dále objednávám zboží 
na základě objednávek od zákazníků. 
Každý den se starám o to, aby moji 
kolegové z architektury měli co 
nejjednodušší práci a nemuseli ztrácet 
čas administrativou a mohli se plně 
věnovat jednotlivým zakázkám.

 ½ co všechno máte na starosti?
Mám na starosti celkový chod divize 

architektury. Zodpovídám za to, aby byly 
zpracovány veškeré poptávky, odeslány 
nabídky a vyřízené objednávky. dále se 
starám o logistiku divize architektury 
a skladovou zásobu. Mojí další důležitou 
povinností je marketing firmy, který mě 
velice baví.

 ½ česká pobočka společnosti se stále 
rozrůstá, mění se tím pro vás něco?

stále se u nás něco mění, ale jedná se 
o změny k lepšímu a většinou se týkají celé 
firmy. velice se mi líbí růst společnosti, 
a jakým směrem se firma ubírá.

 ½ Sídlíte teď na nové adrese ve Vinoři. 
jak se tam vám a vašim kolegům 
pracuje?

Začala jsem opět sportovat – lyže, 
plavání, h.e.a.t. Tak snad mi to ještě 
pár měsíců vydrží, protože sedavé 
zaměstnání není pro mé zdraví úplně 
nejlepší. dále se věnuji rodině a přátelům. 
hlavně se snažím volný čas využít 
plnohodnotně, i když to občas nejde.

 ½ říkáte „opět sportovat“? to 
znamená, že jste se dřív věnovala 
něčemu i závodně?

od třinácti let jsem dělala atletiku 
ve svém rodném městě hranice 
na Moravě, a protože jsem v ní 
chtěla pokračovat, přihlásila jsem se 
na sportovní gymnázium do brna, kde 
jsem se jí věnovala úplně naplno. Mým 
životem byla jen škola a sport. Jako 
hlavní disciplínu jsem měla běh na 100 m 
překážek, pak jsem ještě závodila 
v hladké 100 (100 m) a v běhu na 200 m. 
Jenže před maturitou přišly zdravotní 
problémy a své priority jsem začala vidět 
někde jinde, tak jsem tretry tzv. pověsila 
na hřebík.

 ½ blíží se léto. jak je trávíte? pojedete 
někam na dovolenou?

Mám moc ráda léto a sluníčko. Na 
dovolenou vyrazíme k moři a do beskyd 
na chatu.

Jinak mi léto v Praze nevadí, právě 
naopak. víkendy trávím u vody a po té 
následuje mé oblíbené grilování s přáteli 
nebo rodinou.

 ½ co byste na sebe svým kolegům 
prozradila, co o vás ještě nevědí?

asi vědí všechno. Jsme spolu každý 
den a už ví přesně, jaká jsem.

 ½ jste stále usměvavá, máte nějaký 
tajný recept na dobrou náladu?

„Užívej si život, dokud to jde, 
a neohlížej se zpět.“ 

Romana působí ve firmě Carl Stahl,  
kam přišla ještě v době studia 
na vysoké škole, již skoro třetím rokem.
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Každá voliéra 
je naprostý originál
společnost Carl stahl dokončila další čtyři rozsáhlé projekty s celkem 11 voliérami 
z nerezových sítí X-TENd® pro zoologické zahrady v ostravě, Jihlavě a bratislavě. 
U všech zakázek šlo o samonosné provedení sítí, kde není potřeba další podpůrné 
konstrukce. více o samotných projektech prozradil david Pařízek, obchodní manažer 
nerezové architektury společnosti Carl stahl a projektový manažer těchto realizací.

od roku 1994 jsme realizovali více než 80 úspěšných projektů

 ½ co mají tyto zakázky společného?
všechny samonosné voliéry, které naše 

společnost realizovala, jsou bezúdržbové, 
což je jedna z jejich hlavních předností. 
Konstrukce mají samy o sobě stabilní tvar 
a od počátku počítáme s více nahodilými 
zatíženími, kde nejvýznamnější roli hraje 
zatížení sněhem. Nerezová síť X-TENd® je 
vlastním produktem firmy Carl stahl, prvně 

byla zhotovena v roce 1994 ve spolupráci 
s architektem Thomasem Ferwagnerem, 
původně pro sortiment nábytku. Ještě 
téhož roku byla síť poprvé použita také pro 
zoologickou zahradu.
 ½ jak se voliéry v jednotlivých zoologických 

zahradách liší? čím jsou specifické?
voliéry se liší velikostí, různými obyvateli, 

počtem zvířat i rozsahem prací na projektu.

v Jihlavě jsme dělali dvě velké sněhové 
voliéry pro menší opy. Protože Jihlava leží ve 
sněhové oblasti, použili jsme pro střešní síť 
velikost oka 50 mm s průměrem lanka 3 mm 
a pro boční sítě 50 mm ve 2 mm. výběr sítě 
závisí jak na druhu zvířat, tak na oblasti, ve 
které se zoo nachází. Kdybychom například 
stejnou voliéru měli v Praze, tak nám stačí 
průměr lanka 2 mm i pro zastřešení.
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Zoo Jihlava
Ara hyacintový 

(Anodorhynchus 
hyacinthius), 

největší obyvatel 
australské 

voliéry a zároveň 
největší létající 
pták z rodu Ara, 
jehož silný zobák 

nemá problém 
s rozlousknutím 

jakéhokoli ořechu.

Voliéry navržené společností 
Carl Stahl opům vyhovují, kvalita 
je bezvadná. A kdyby letos 
napadl sníh, jsem si jista, že by 

si s ním voliéry hravě poradily,“ říká Eliška 
Kubíková, ředitelka zoo v Jihlavě.

v bratislavě a ostravě jsme realizovali 
voliéry pro lidoopy, konkrétně pro šimpanze 
a orangutany. rozdíl mezi těmito zvířaty 
je obrovský, z čehož vyplývá také rozdílné 
konstrukční řešení. v bratislavě, kde se 
jednalo o voliéru pro orangutany, jsme 
provedli realizaci nového zastřešení,  
které bylo doposud řešené nylonovými 
sítěmi, což nebylo vhodné řešení právě 
kvůli sněhu a jejich možnému rozplétání 
chovanými zvířaty. Jelikož orangutani 
využívají sítě také k lezení, museli jsme 
počítat s intenzivním zatížením kolem 
110 kg. Na stavbě jsme se podíleli společně 
s firmou ToMY sTav s.r.o.

Firma Carl Stahl u nás 
provedla pokrytí venkovních 
výběhů orangutanů. Realizace 
nového zastřešení byla již 

nevyhnutelně nutná a jsme rádi, že jsme 

mohli spolupracovat 
s tak zodpovědným 
dodavatelem, který ví, co 
orangutani dokážou, a je 
schopen zajistit zamezení útěku 
či zranění orangutanů a současně 
také dokonalou možnost jejich pohybu. 
S výsledkem jsme velice spokojeni, voliéra se 
líbí i našim návštěvníkům. Je podstatné říct, 
že speciálně orangutani jsou zvířata, která 
rozeberou úplně všechno. Bylo tedy velkým 
přínosem, že firma Carl Stahl už s tímto 
druhem zvířat měla zkušenosti. Společně 
jsme celou realizaci průběžně konzultovali, 
takže konečné řešení je ke spokojenosti nás 
i zvířat,“ uvádí ředitelka ZOO Bratislava 
Miloslava Šavelová.

spolupráce s ostravou přinesla několik 
významných nej. Jedná se o doposud 
největší samonosnou voliéru pro opy na 
světě. výškou se pohybuje na šestnácti 
metrech. Je to první samonosná voliéra  
v České republice určená šimpanzům, kteří 
jsou na rozdíl od orangutanů dost agresivní. 
Když šimpanzovi „vlezete“ do jeho teritoria, 
pokusí se vás zabít, protože si jej chrání 

a neuvědomuje si svoji 
obrovskou sílu, která je 

několikanásobně větší než 
u člověka. Máte větší šanci u lva 

a u tygra než u šimpanze. Takže 
voliéra musí být především absolutně 

bezpečná. Šimpanz prostě nesmí za žádnou 
cenu utéct. Už v návrhu jsme počítali 
s tím, že bezpečnost je v tomto případě na 
prvním místě, proto jsme informovali i naše 
projektanty, že je naprosto nepřípustné, aby 
byli návštěvníci zoo vystavení jakémukoli 
riziku, že si na ně šimpanz třeba jen „sáhne“. 
Na téma bezpečnost jsme v tomto případě 
hodně komunikovali i s architektem, se 
zoology a dalšími zúčastněnými experty.

V Ostravě to byla první stavba, 
kterou jsme s firmou Carl Stahl 
společně realizovali. Pokud 
budeme dělat stavbu podobného 

rázu, určitě na tuto spolupráci navážeme, 
realizace proběhla na výbornou. Ve všem, co 
jsme potřebovali, nám jejich odborníci vyšli 
maximálně vstříc a ihned zajistili konkrétní 
návrh nebo řešení,“ dodává Jiří Krzys, 
hlavní stavbyvedoucí společnosti 
Bystroň Group.

Všechny Voliéry,  
které naše 
SpolečnoSt 

realizoVala, jSou 
SamonoSné  

a bezÚdržboVé, což 
je jedna z jejich 

hlaVních 
přednoStí.

Dvě voliéry pro menší 
africké opy.

▲

Hlavní velká voliéra 
POLACK´s FARM rozdělená 

do tří jednotlivých kójí 
pro odlišné australské 

obyvatele.
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Zoo ostrava
Vlevo interiérová expozice šimpanze učenlivého,  
vpravo exteriérová voliéra.

 ½ jak dlouho pracujete na jedné realizaci?
Jihlava nám celkově zabrala necelé tři 

měsíce, stejně tak bratislava. v ostravě to 
nebyla jen jedna voliéra, ale i další voliéry 
vnitřní. stavěli jsme voliéru pro kočkodany, 
dvě vnitřní voliéry pro šimpanze a jednu 
venkovní pro papoušky, takže celkový čas, 
který jsme zde strávili, byl zhruba pět měsíců. 
U žádného projektu se nestalo, že bychom 
měli zpoždění nebo nedodělali zakázku 
včas. Naopak jsme vždy projekt dokončili 
v předstihu oproti tomu, co bylo požadováno.
 ½ kolik lidí pracuje běžně na jedné 

zakázce?
Pokud mluvíme o té ostravské největší, tam 

pracovalo třináct montérů a podpůrný tým 
v Praze. o zakázku se vždy dílčí činností stará 
celá firma včetně jednatele firmy, účtárny 
a dalších. Projekt obsáhne práci, ač ne 
každodenní, zhruba třiceti až čtyřiceti lidí.
 ½ jak se liší práce na vnitřních 

a venkovních voliérách?
U venkovních voliér musíme vždy počítat 

s vlivem počasí, hlavně se sněhem, jak jsem 
již zmínil. sníh ale není největším „oříškem“, 
protože by byl těžký, ale protože propadne 
sítí jen částečně a zhruba dvě třetiny zbylého 
sněhu pak vlivem námrazy zalepí oko sítě 
a na zastřešení vznikne celistvá peřina sněhu. 
Pak stačí, aby zafoukalo, a kdo se vyzná ve 
statice, ví, co to znamená. Pokud by byla 
voliéra špatně dimenzovaná, tak ji vítr bez 

problémů strhne. Kdežto u vnitřních voliér 
musíme brát v úvahu „pouze“ hmotnost 
a specifické chování zvířat.
 ½ zvířata neutečou, ale nemůžou se zranit?
Zvířata se nemají jak zranit, nerezové 

sítě jim naopak suplují větve stromů. sítě 
X-TENd® jsou vyrobené a ukotvené tak, 
aby se nebylo o co zranit. Je to lanko bez 
jakýchkoli ostrých hran, pouze u opletů 
k obvodové konstrukci, které jsou zajištěny 
proti náhodnému rozmontování, můžeme 
najít v místě lisovaných spojů roztřepené 
konce lanek, o které se může chované 
zvíře píchnout. Tohoto vedlejšího účinku 
instalace sítě využíváme hlavně v místech, 
kde nechceme, aby se chované zvíře 
pokoušelo rozebírat naši odvedenou práci. 
opi jsou chytrá zvířata a mají ve voliérách 
spoustu volného času. Takže se jim tam 
nesmí ani nevědomky vytvořit nic, co by je 
ponoukalo k tomu, něco štelovat, montovat 
nebo rozebírat, a proto jim také zásadně 
nevytváříme pohodlná místa k odpočinku 
v těchto místech.
 ½ jak jste se dostali ke spolupráci se 

zoologickými zahradami? oslovily vás 
samy?

Zoologické zahrady se na nás obracejí 
na základě referencí. První realizace voliéry 
v zoologické zahradě byla na světě, jak již 
bylo výše zmíněno, v roce 1994 a v České 
republice byla provedena první voliéra 

v roce 2006 v lešné, kde jsme stavěli 
voliéry pro papoušky. Jednalo se o dvě 
vnitřní a jednu venkovní expozici. v roce 
2010 jsme v brněnské zoo postavili první 
exteriérovou voliéru určenou pro šimpanze, 
která teď slouží paviánům. Tam také ještě 
nebylo použito samonosné sítě. Následovala 
v témže roce první etapa realizace ve dvoře 
Králové, to byla první samonosná voliéra 
provedená v Čr. v roce 2011 následovala 
druhá etapa a v roce 2013 už se dělalo 
poměrně hodně projektů. Na realizaci ve 
dvoře Králové bylo důležité, že jsme ukázali, 
co všechno samonosné sítě X-TENd® 
dokážou. byl jsem také pozván na setkání 
zoologických zahrad, kde jsem přednášel 
o funkčnosti voliér a jejich výhodách. 
Také díky podobným aktivitám jsme se 
zoologickými zahradami v neustálém 
kontaktu a při samotných projektech se už 
na přípravách spolupodílíme s architekty 
a dalšími odborníky.
 ½ jakou garantujete životnost 

samonosných sítí x-tend®?
Ze standardu garantujeme zoologickým 

zahradám deset let. reálnou životnost ale 
fakticky neznáme, první voliéra je z roku 
1994, takže zatím jsme na dvaceti letech, a ta 
voliéra bude stát ještě dlouho, takže vlastní 
životnosti jsme rozhodně nedosáhli. Přibližně 
počítáme s životností sto až sto padesát 
let. Možná více, kdo ví. Kromě životnosti sítí 
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Téma

garantujeme zoologickým zahradám také 
zamezení útěku zvířete.
 ½ na co všechno se mohou použít 

nerezové sítě x-tend®?
Nejběžnější použití je do výplně zábradlí, 

dále pro ozelenění, pro zoo, to je zcela 
zvláštní kapitola, a nedávno jsme získali 
certifikace pro jištění osob proti pádu. Jak 
proti horizontálnímu, tak proti vertikálnímu 
pádu osob. Představit si můžeme například 
balkóny, terasy, pavlače, ale také heliporty. 
Podle českých norem musí mít heliport 
zábradlí nebo zábranu proti pádu. Kdyby 
člověk zakopl, tak metr a půl tam musí 
být jištění proti propadnutí. vzhledem 
k tomu, jaké má síť X-TENd® vlastnosti, je 
schopná udržet například i auto. Na přání 
zoologických zahrad jsme dělali test, na 
jatkách jsme koupili krávu, vyvezli jsme ji do 
výšky čtyř metrů a pustili jsme ji do naší sítě, 
kterou to samozřejmě nijak nepoškodilo. 
Šlo nám o to, co nejvíc se přiblížit realitě 
a ukázat vynikající vlastnosti, které síť má.
 ½ plánujete rozšíření působnosti 

nerezových sítí x-tend®?
další věcí, na které teď pracujeme, je 

oblast dekorace. Jako novinku jsme aktuálně 
zavedli barevné sítě. v základních barvách 
disponujeme modrou, žlutou, zelenou, zlatou, 
bílou a černou variantou. Kromě jiného 
investujeme také do designu, což je přínosné 

zejména pro oblast architektury. Co se týče 
sítí X-TENd® jsme absolutním lídrem na trhu. 
všechny novinky vznikají v našem centru 
vývoje.
 ½ jak postupujete při přípravě jednotlivých 

zakázek?
Každá konstrukce je úplně jiná. v první 

řadě zjišťujeme potřeby zákazníka, jako např. 
pro jaké zvíře, v jakém počtu, co od voliéry 
zadavatel požaduje, co je hlavním cílem. 
To všechno jsou vstupní data pro správný 
tvarový návrh, ale i pro statiku. Musíme 
počítat, že na dvou metrech čtverečních se 
můžou pověsit buď dvě, anebo také čtyři 
zvířata. Jde o samonosný objekt, takže síly 
se projeví třeba na opačné straně voliéry. 
Z našich letitých zkušeností proto navrhneme 
ideální tvar voliéry za použití minimálního 
počtu podpůrných sloupů při dodržení 
stabilního tvaru voliéry. 
 ½ co je to stabilní tvar?
Představme si dvojí 

zakřivení. Když do voliéry 
foukne vítr, tak se nesmí 
hnout.
 ½ jaký typ ukotvení 

používáte?
Když máme samonosné 

voliéry, tak vlivem pnutí sítě 
a ostatních vznikají síly, které 
působí po jejím obvodu. Ty 

můžeme podchytit několika způsoby. buďto 
musíme mít dimenzovanou železobetonovou 
zeď, anebo můžeme mít obvodové lano 
a sloupy, které jsou vyvázané do země, 
aby tam síly vypouštěly. To už záleží na 
každém návrhu a na zkušenostech. správně 
navrhnout a spočítat statickou část sítí 
umíme v České republice pouze my. Není tu 
nikdo, kdo by uměl počítat takové nelineární 
zatížení lanových konstrukcí.
 ½ jak může celý průběh ovlivňovat klient, 

když většinou těmto odborným věcem 
nerozumí?

Na základě podkladů klienta připravíme 
skicu, pak následuje zhotovení 3d modelu 
v měřítku 1 : 100, který si koncový uživatel 
prohlédne, a případně vznese připomínky. 

společnost Carl stahl se zaměřuje jak na 
funkčnost, tak na design, takže v rámci 

všech požadavků kooperujeme 
s ostatními, kteří na realizaci 

pracují. Zoolog se zaměřuje 
na potřeby zvířat, architekt 
či projektant má představu, 
jak by mělo konečné řešení 
objektu vypadat, ředitel zoo 
požaduje, aby se voliéra 
stala lákavou podívanou 

pro návštěvníky atd. a toto 
vše musí jít ruku v ruce. další 

zásadní slovo má statik, po 

u náS 
doStanete 

naproSto čiSté 
řešení tak, jak 
jSte ho před 

tím Viděli na 3d 
modelu. 

Celkový pohled na 
nové zastřešení výběhu 
orangutanů v ZOO Bratislava.

Voliéra pro papoušky v Ostravě.
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kterém teprve přichází na řadu stavitel. Je to 
souhra spousty řemesel a všichni se musíme 
domluvit. Poslední třešničkou na dortu je 
konečná vizualizace celého objektu.
 ½ jak celý proces probíhá v praxi? kdy se 

může začít stavět?
Jak jsem již předeslal, aby se mohlo 

začít se samotnou stavbou, musí se 

vyřešit statika. vše začíná nasazením až 
třinácti statických zatěžovacích stavů 
různých kombinací z hotového 3d modelu. 
Pro příklad bereme v úvahu 100% vítr 
a poloviční sníh. do speciálně vyvinutého 
softwaru pro výpočet statiky sítí doplníme 
všechny tyto vstupní informace a zahájíme 
statický výpočet. Na základě těchto 
výsledků přesně stanovíme jednotlivé 
namáhání a využití celé voliéry při různých 
stavech zatížení po celé ploše voliéry. 
Přesně zjistíme, když se opice pověsí 
konkrétně na tomto místě, anebo na 
druhém místě, jakou to bude mít funkci 
vedle. dokument, který provedením statiky 
vznikne, má běžně 150 až 180 stran 
výpočtů různých kombinací všech 
možných bodů. díky tomu jsme schopni se 
stoprocentní přesností říct, jaké dostaneme 
maximální účinky, na základě kterých 
provedeme návrh ocelové konstrukce, 
spodní stavby i přímo navazujících objektů. 
a až v tomto okamžiku můžeme začít 
projektovat. Nyní známe přesné body, kde 
budeme mít sloup, jaký bude mít náklon 
atd.

Jedině u nás klademe důraz na absolutní 
detaily. „Konkurencí“ neprofesionálně 
provedené realizace zoologických zahrad 
rozezná od těch našich nejen člověk od 
fochu, ale pouhým letmým pohledem 

i běžný návštěvník. Firma Carl stahl své 
realizace staví tak, aby se na ně dalo dívat 
a abychom na ně byli hrdí, protože zde 
budou stát minimálně několik desítek let.
 ½ a nyní jsme tedy připraveni vše 

smontovat a postavit?
Montáž je další fází, u které se také často 

láme chleba. Následky neprofesionálně 
odvedené práce typu „namuchlaná“ 
nevypnutá síť, jako tomu bylo v jedné 
české zoo, můžou být pro zoologické 
zahrady katastrofální. Firma Carl stahl 
má vlastní vyškolené montéry, kteří mají 
za sebou XY projektů. Naši montéři tvoří 
jeden stálý tým, který společně pracuje na 
všech zakázkách. Neexistuje možnost, že 
bychom si najímali neprofesionály z ulice. 
i naši montéři vědí, jak se zvířata chovají, 
kolik váží, že například orangutan leze po 
sítích a šimpanz ne. Je nutné, aby to věděli, 
protože pak uvažují dopředu, a nedojde 
k chybě, která by mohla zapříčinit třeba 
útěk zvířete, ale ohlídají si vše potřebné 
včetně stability sítě apod.                                     

U nás dostanete naprosto čisté řešení 
tak, jak jste ho před tím viděli na 3d modelu. 
samozřejmostí jsou veškeré certifikace 
a použití nejkvalitnějšího nerez materiálu 
aisi 316. Garantujeme záruční a pozáruční 
servis do 24 hodin a poskytujeme klientovi 
kompletní dokumentaci celé zakázky. 

Zoo bratislava
Orangutani velice rádi 
využívají našich sítí, proto 
s jejich hmotností musíme 
počítat již na začátku. 
Důležité je bohaté vybavení 
pro možnost houpání a hraní 
různých her.  
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Ze společnosti

V mládí boxoval i. ligu a extraligu na 
slovensku, před třemi lety se k boxu 
vrátil formou trénování. boxing Club 

broumov založil Kamil Grim před více než 
třemi lety a nyní zde čtyřikrát týdně trénuje 
zhruba dvacet pět svěřenců, přípravku, 
kadety, juniory i muže spolu s trenéry 
Jaroslavem rojkovičem a herbertem 
brausem.
 ½ reprezentujete českou republiku 

v bench-pressu, jste velkou osobností 
powerliftingu. jak byste tyto disciplíny 
přiblížil laikům?

Powerlifting, neboli silový trojboj, je sport 
skládající se ze tří disciplín: dřepu, bench-
pressu (soupažného tlaku v lehu na rovné 
lavici s velkou činkou) a mrtvého tahu. 
silový trojboj je hodně podobný vzpírání, 
v obou těchto sportech se zvedají velké váhy 
v různých disciplínách a závodník má na 
každou z nich tři pokusy. v poslední době 
se věnuji už ne celému silovému trojboji, 
ale jen bench-pressu, ve kterém dva roky 
reprezentuji Českou republiku. Začínal jsem 

soutěžit už v sezóně 1995–1996, to jsem 
byl několikanásobný mistr Moravy a Čech. 
absolvoval jsem mnoho mezinárodních 
soutěží, pak mě ale potkalo zranění, kvůli 
kterému jsem musel přestat, a po osmi 
letech jsem se opět vrátil zpět.
 ½ co považujete za svůj největší úspěch?
velice si vážím vítězství na mistrovství 

Evropy z předloňského roku a mistrovství 
světa.
 ½ Vy nejen soutěžíte, ale také soutěže 

pořádáte. minulý rok to bylo mistrovství 
české republiky v bench-pressu, na co se 
můžeme těšit letos?

Kromě mistrovství republiky jsem 
pak za měsíc pořádal v broumově 
i Mezinárodní mistrovství Čr v silovém 
trojboji, s Jaroslavem rojkovičem 
pořádáme pravidelně již třetím rokem, vždy 
20. prosince, Mezinárodní galavečer v boxu, 
kam přijíždí nejlepší boxeři jako například 
lukáš Konečný. Je to vždy reprezentace 
z České republiky, Polska a slovenska. Teď 
aktuálně 10. května chystám Mezinárodní 

Přesně o tom vědí své jak sportovci, tak všichni, kteří dělají něco naplno. že to stoprocentně 
platí, jsme se spolu s jednatelem společnosti dominikem Kubikem a jeho kolegyní romanou 
ripper přesvědčili na vlastní oči při návštěvě boxing Clubu broumov. společnost Carl stahl 
je hrdým sponzorem klubu, který v roce 2010 založil Kamil Grim, jemuž jsme předali poukaz 
v hodnotě deset tisíc korun na potřebné vybavení. svěřenci Kamila Grima patří k nadějím 
českého boxu a pravidelně vozí medaile nejen z České republiky, ale také ze zahraničí.

na začátku hodně dřiny 
a pak velká vítězství

 ½ jak vznikla 
spolupráce 
s boxing clubem 
broumov?

dominik Kubik: 
Jako mládežník 
jsem hrál hokej, 
to také obnášelo 
spoustu financí 
a času. i zlatá 

éra českého hokeje vyrostla díky 
takovým lidem, jako je právě Kamil 
Grim, který se ve svém volném čase 
věnuje mladým klukům a dává jim šanci 
něčemu smysluplnému se věnovat na 
vysoké úrovni. Když jsem se od Kamila 
dozvěděl, čemu se věnuje a o co se 
snaží, bylo mi to hned sympatické 
a zeptal jsem se, jak můžeme pomoci.
 ½ Společnost carl Stahl 

dlouhodobě podporuje mládež, děti 
a tělovýchovu?

dominik Kubik: My jsme začali 
fotbalem, konkrétně s viktorií žižkov. 
Nemáme samozřejmě milionové 
rozpočty na sponzoring jako velké 
firmy, ale nechceme zapomínat na to, 
že i vrcholoví sportovci musí odněkud 
vyrůst. a proto jsou velice důležití takoví 
lidé, jako je Kamil, kteří se dětem naplno 
věnují, samozřejmě za velké podpory 
rodičů. Takže i my se snažíme alespoň 
malými částkami přispět.
 ½ proč jste se vydali do broumova 

osobně?
dominik Kubik: Kamil nás pozval, 

abychom se podívali, co za ty tři roky 
vybudovali, jak box na takové úrovni 
vypadá. Moc děkujeme za pozvání. Je 
vidět kus dobře odvedené práce. 

Kamil Grim: Box je z osmdesáti procent fyzička a výdrž, až potom nastupuje technika
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mistrovství Čr v bench-pressu v hostinném, 
kam všechny čtenáře srdečně zvu.
 ½ na co se teď připravujete?
Na jaře by se mělo konat Mistrovství 

republiky v boxu juniorů, na které jede 
Pavel Plný a Michal Jarkovský. oba jsou 
v širší reprezentaci, takže by se měli 
připravovat i na mistrovství světa. Co se 
mě týče, začínám přípravu na Mistrovství 
Čr v silovém trojboji, 6. června odlétám 
do ázerbájdžánu na mistrovství Evropy, 
pak jedu obhajovat medaili do anglie 
a 10. listopadu letím do Miami na 
mistrovství světa.
 ½ boxují u vás i dívky?
Máme tu dvě děvčata 

z Náchoda, která se teď 
chystají na jarní ligové 
zápasy.
 ½ je boxing club 

broumov ve východních 
čechách jediný? z jak 
širokého okolí za vámi 
zájemci přijíždí?

Nějaké kluby jsou ještě například v hradci 
Králové nebo Pardubicích. K nám jezdí 
z Police nad Metují i z Náchoda, kde také 
trénují například naše děvčata, ale teď se 
s Náchodem spojíme a budeme trénovat 
dohromady. boxujeme také turnaje v Polsku 
a polskou ligu, která je na vysoké úrovni, 
jezdíme tam na sparingy a spolupracujeme 
s Kaczor boks Team Wałbrzych, který vede 
bývalý reprezentant v boxu a olympionik 
z Pekingu rafal Kaczor spolu se svým otcem, 
bývalým reprezentačním trenérem Polska.

 ½ k čemu vedete své svěřence?
vštěpujeme jim hlavně disciplínu. 

Kluci mají čtyřikrát, pětkrát 
týdně tréninky plus zápasy 

a musí to skloubit se školou 
i zdravým životním stylem. 
oni netrénují pouze zde, 
ale běhají i ve svém 
volném čase. a proto 
záleží v první řadě na 

disciplíně, buď to tempo 
vydrží, anebo odpadnou. 

Navíc tady závisí na každém zvlášť, není to 
jako fotbal nebo hokej, kde jich je dalších 
deset, a o to je to těžší.
 ½ jak je to s financováním?
Podporuje nás město, kraj, soukromé 

firmy z Královéhradeckého kraje, společnost 
Carl stahl, ale cesty a podobné náklady si 
financujeme sami. výdaje jsou znatelné, 
ať už jde o pronájem, startovné, benzín 
na turnaje do Polska apod. všechno, co 
k tréninkům potřebujeme, boxovací ring 
a další pomůcky, jsme si na začátku pořídili 
na vlastní náklady nebo svépomocí, protože 
o nás ještě nikdo nevěděl. samozřejmě 
kdybychom teď měli více sponzorů, můžeme 
to celé zase posunout na vyšší úroveň, mohli 
bychom jezdit na více turnajů i do zahraničí. 
Někdy se bohužel stává, že jsme pozvaní na 
soutěž, ale nejede se, protože financování 
je dost nákladné, takže si musíme vybírat. 
Nejezdíme ani na všechna ligová kola, která 
jsou v budějovicích, v rakovníku apod., 
ale volíme vždy podle momentální situace 
a finančních prostředků. 

uVědomil  
jSem Si opět,  
že zdraVí je 
pouze jedno 

a muSíme Si ho 
hýčkat, jak  
jen to jde.

Kamil Grim 
nemá ve své 
kategorii 
v Čechách 
konkurenta
■ V roce 2012 se stal 
mistrem Evropy.

■ Je vicemistrem Evropy 
z loňského roku.

■ Zvítězil na European 
Grand Prix Slovakia.

■ Přivezl bronzovou medaili 
z mistrovství světa.

■  Dvakrát za sebou se 
stal mistrem prestižní 
soutěže International 
Grand Prix England.

■ Před dvěma lety se na 
pozvání Jarky Kastnerové 
a Arnolda Schwarzeneggera 
zúčastnil nejprestižnější 
profesionální soutěže Master 
Olympia v Miami v USA, kde 
byl nejstarším závodníkem 
za výběr Evropy proti zbytku 
světa včetně Ameriky 
a umístil se na osmém 
místě bez rozdílu vah.

■ Absolvoval Mistrovství 
světa v silovém trojboji 
a bench-pressu v Las Vegas, 
kde ale utrpěl zranění.

Kamil Grim: Box je z osmdesáti procent fyzička a výdrž, až potom nastupuje technika

Dominik Kubik předal 
Kamilovi Grimovi a jeho 
svěřencům sponzorský dar 
společnosti Carl stahl.
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Ze společnosti

nerezoVá 
lanka Flexonit 

podtrhla 
atmoSFéru 

VyStaVených  
děl.

Sponzorem výstavy byla společnost 
Carl stahl & spol, s.r.o., která 
na výstavu dodala nerezová 

lanka Flexonit o průměru 0,54 mm 
s příslušenstvím Posilock, na kterých byly 
zavěšeny a upevněny vystavené obrazy.

„Na začátku spolupráce nás oslovil 
architekt výstavy Jan Nedvěd s prosbou, 
zda bychom do celého projektu šli. 
Po několika přípravných konzultacích 
jsme Moravské galerii v brně na tři 
měsíce zapůjčili komponenty, aby se 
vyzkoušelo, zda lanka s příslušenstvím 
obrazy udrží. Podmínkou bylo, že lanka 
musí být hodně pevná. Po tříměsíční 
zkoušce se zjistilo, že nerezová 
lanka Flexonit o průměru 0,54 mm 
s příslušenstvím Posilock obrazy bez 
problémů udrží. bylo rozhodnuto, že 

příprava instalace výstavy vlasty 
vostřebalové Fischerové 
může začít. lanka 
Flexonit si vyrábíme 
sami, primárně jsou 
určená rybářům, proto 
nejsou ani při bližším 
pohledu skoro vidět. 
Na uchycení lanek 
jsme použili koncovky 
Posilock, které jsou 
cenově přijatelné a optimální 
k použití v interiéru,“ popisuje 
podrobnosti romana ripper ze 
společnosti Carl stahl.

Jsme rádi, že s realizací výstavy 
byli spokojeni nejen pořadatelé, 
ale také návštěvníci, což mimo jiné 
dokládá i recenze Marka Šimoníka 

ze serveru kulturissimo.cz: 
„Koncepční řešení expozice 

je výjimečné a hned 
po vstupu do centrálního 
sálu je divák vtažen 
do atmosféry autorčiny 
tvorby. stejně jako 
levituje otokar Fischer 
na autorčině obrazu, 

tak se v prostoru vznáší 
i část vystavených děl, 

a umožňuje tak vplout mezi 
díla, mezi barevnou a vypjatou 

prázdnotu obklopující zpodobněné 
postavy. Kamkoli se návštěvník podívá, 
vidí levitující, trčící, díky nohám jiných 
návštěvníků pochodující a samozřejmě 
i visící obrazy. Prostor je naplněný 
obrazy, zůstává však vzdušný(...).“  

Moravská galerie v brně uspořádala v mnoha směrech pozoruhodnou výstavu 
věnovanou meziválečné výtvarnici vlastě vostřebalové Fischerové: Mezi sociálním 
uměním a magickým realismem. Kurátor výstavy Petr ingerle a dvojice autorek 
Martina Pachmanová a Michala Frank barnová představili neprávem opomíjenou 
umělkyni, která byla jednou z prvních ženských studentek, jež se mohly v roce 1918 
přihlásit na vysokou uměleckou školu. 

české moderní umění ruku v ruce 
s koncepčním řešením expozice
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V domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici můžete od 27. května 2014 do 14. září 2014 
navštívit expozici výtvarného díla meziválečné umělkyně Vlasty Vostřebalové Fischerové, jejíž 

profesionální počátky jsou spjaty se studiem v ateliérech Vojtěcha Hynaise a Jana Štursy na Akademii 
výtvarných umění v Praze. Na vytvoření instalace propojující historický prostor s minimalistickým 
pojetím ukotvení obrazů se po brněnské realizaci opět významnou částí podílí společnost Carl Stahl.

… MiCHALy  
FRAnK BARnOVé
Architektonické řešení 
výstavy vtahuje diváka 
do prostoru snů, fantazie 
a magické poetiky díla Vlasty 
Vostřebalové Fischerové, 
které bylo omezeno necelými 
dvaceti lety aktivní tvůrčí 
činnosti, ale na české 
meziválečné scéně patřilo 
k nejosobitějším projevům 
„nových realismů“. 
Autorka vycházela z epické 
dramatičnosti wolkerovské 
linie proletářského umění 
a s velkou dávkou fantazie 
a bizarní poetiky zachycovala 
lidské odcizení a mezní 
situace moderního života.

… MARtiny 
PACHMAnOVé
Pro mě je velice důležité, 
že se výstava uskutečnila 
na půdě MG v Brně, která 
se věnuje zapomenutým 
českým umělkyním z doby 
meziválečné, což byla 
pro ženskou uměleckou 
emancipaci doba nesmírně 
důležitá a významná. 
Ženy mohly poprvé 
vstoupit na akademickou 
půdu a začaly se plně 
profesionalizovat. Výstava je 
strukturovaná chronologicky 
a tematicky. Odkrývá mnohé 
do nedávné doby naprosto 
neznámé fasety díla Vlasty 
Vostřebalové Fischerové.

Několik slov 
autorek 
výstavy…

Pozvánka na výstavu v Praze
Vlasta Vostřebalová Fischerová 
– Mezi sociálním uměním 
a magickým realismem

PřijďTe Se PodívaT 
na výSTavu, kTeRá 

Se Z BRna PřeSouvá 
Také do PRahy!
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Školení určené servisním pracovníkům 
se za českou pobočku společnosti 
Carl stahl zúčastnil vedoucí střediska 

Petr Mahdal a servisní technik pro oddělení 
zdvihací techniky Petr lávička.

Celé školení trvalo čtyři dny, byli jsme 
tam dohromady v pěti lidech. dva Češi, dva 
kolegové z polské firmy Carl stahl a jeden 
školitel, což se ukázalo jako ideální počet, 
aby se nám mohl instruktor dostatečně 
individuálně věnovat.

proč jsme se  
zúčastnili?

společnost Carl stahl 
má ve svém novém sídle 
ve vinoři také zbrusu nové 
servisní středisko. Co se týče 
produktů hi-Force, doufáme 
v jejich velký potenciál pro 
český trh, a tím pádem 
k nim chceme nabízet také 
komplexní servisní služby.

Firma hi-Force vyrábí 
vysokotlakovou hydrauliku, 
která se běžně používá 
ve strojírenství nebo 
například v automobilovém 
a chemickém průmyslu. 
Každá firma, která používá 
mostový jeřáb, potřebuje 
také hydraulické válce, a má 
tak ve své dílně zařízení 

s vysokotlakovou hydraulikou. běžná 
praxe, se kterou se bohužel 
často setkávám, je ale 
taková, že firma nakoupí 
vysokotlakovou techniku, 
jako jsou válce, agregáty 
nebo panenky, která jim 
pak dalších dvacet let leží 
na dílně a nikdo se o ni 
nestará. Chtěli bychom 
upozornit na to, že taková 
vysokotlaková zařízení se 
musí pravidelně kontrolovat 

a servisovat. 
Při zanedbání nebo 
opomíjení údržby hrozí 
nebezpečí zranění. v rámci 
mezinárodního školení 
jsme se s ostatními kolegy 
přesvědčili o tom, že když 
se zařízení neservisuje 
a nereviduje, dochází u něho 
k opotřebení a poškození. 
Z toho vyplývající případné 
nehody mohou být pak 
opravdu vážné. Jde například 
o ošklivé poranění končetin 
a podobná závažná zranění.

Cílem tohoto školení 
bylo pochopit nutnost 
vysokotlakovou techniku 
servisovat a revidovat, 
což je mimo jiné spojeno 
také s bezpečností 

práce na pracovišti. další cílem bylo 
nás naučit, jak správně tato 

hydraulická zařízení servisovat. 
„v praxi to vypadalo tak, že 

jsme brali jeden produkt 
za druhým a rozebrali jsme 
je všechny do posledního 
šroubku. Zjistili jsme, kde 
jsou největší „záludnosti“, 
naučili se, kde nalezneme 

možné příčiny problémů, 
abychom zařízení uměli 

správně servisovat, a byli jsme 
vyškoleni také k tomu, abychom 

byli schopni zhodnotit kritéria pro vyřazení 
jednotlivých přístrojů,“ popisuje náplň školení 
servisní technik Petr lávička.

společnost Carl stahl provádí podobné 
školicí akce pro své techniky pravidelně. 
servisní středisko potřebuje lidi, kteří se 
ve svém oboru neustále rozvíjejí a vzdělávají. 
servisovat se nenaučíte tak, že se na tu věc 
podíváte a hned víte, musíte se to naučit. 
výsledkem tohoto školení je odborný 
certifikát, který společnost hi-Force udělila 
české pobočce společnosti Carl stahl jako 
oficiální oprávnění k provádění servisních 
služeb produktů vysokotlakové hydrauliky.

Část vědomostí jsme předali také našemu 
obchodnímu týmu, protože čím víc člověk 
o produktech ví i po stránce technické, 
tím blíž je zákazníkovi a je schopen mu 
pomoci při hledání optimálního řešení, které 
potřebuje. 

Co je u nás nového

odborníci servisního střediska 
absolvovali školení v birminghamu

Na začátku roku 2014 oslovil 
českou pobočku společnosti 
Carl stahl kontaktní partner 
z nizozemské filiálky společnosti 
hi-Force, která má své hlavní 
sídlo nedaleko anglického 
birminghamu, 
s nabídkou zúčastnit 
se odborného 
servisního školení 
se zaměřením 
na vysokotlakovou 
hydrauliku.

Věděli 
jste, že…
✓ firma Carl stahl 

je oficiálním 
a výhradním 
zástupcem značky 
Hi-FORCE v České 
republice?

✓ Britský výrobce 
působící po celém 

světě nabízí špičkové 
produkty zejména 
v těchto kategoriích: 
válce, pumpy, 
agregáty, momentové 
klíče, zvedáky, 
stahováky, panenky 
a vše ostatní, co 
souvisí s hydraulikou.

jSme držiteli 
oFiciálního 
opráVnění 

k proVádění 
SerViSních Služeb 

VySokotlakoVé 
hydrauliky.
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Také v aktuálním čísle našeho 
časopisu jsme si pro vás 
přichystali zábavné luštění 
v podobě spojené hřebenovky. 
V tajence tentokrát najdete 
doplnění citátu Jana Wericha, 
významného českého dramatika 
a představitele meziválečné 
divadelní avantgardy. Vyluštěte 
celé znění tajenky a vyhrajte 
moderní náramkové hodinky 
od firmy 4PM dle svého výběru! 
Pak už jen zašlete správně 
vyluštěnou tajenku na adresu 
ripper@carlstahl.cz do 15. června 
2014. Hodinky získá soutěžící, 
který nám svou odpověď zašle 
jako 15. v pořadí. Jméno výherce 
bude zveřejněno nejpozději  
25. června 2014 na internetových 
stránkách společnosti Carl Stahl 
www.carlstahl.cz. Vítěz bude 
kontaktován výzvou k převzetí 
ceny. Přejeme vám hodně štěstí!

Vyluštěte hřebenovku 
a vyhrajte krásné 
luxusní hodinky 
od firmy 4pm
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1. reklamní heslo 

2. znalec 

3. druh žáby 

4. talisman 

5. pochod dolů

6. lékařský předpis 

S

T

S

T

S

T

S

T

S

1. 3.

2. 4. 6. 8.

5. 7. 9.

VYHLÁŠENÍ VÝHERCE Z MINULÉHO ČÍSLA
Ve druhém čísle časopisu VE VÝŠKÁCH jste soutěžili o luxusní náramkové hodinky od firmy 4PM. Výhercem se stal soutěžící, který 

správně vyluštil osmisměrku s tajenkou KRÁSNÉ LÉTO a byl při vylosování 7. v pořadí.

jméno výherce: pan ing. michal jirát 

Srdečně gratulujeme!

7. flek 

8. naleziště

9. rozdělování sekerou

Celej svět už ví to dnes,  
že řetěz mravy ............... (tajenka).
Citát jana Wericha



jsme v České republice pro vás 

oSlaVujeme 
celý rok

let20let20
oSlaVujeme 
celý rok


