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ážení čtenáři,
jsem velice rád, že vám opět 
přinášíme další číslo časopisu 
VE VÝŠKÁCH. Za poslední měsíce 
se u nás ve společnosti Carl Stahl 

událo mnoho změn, které přinesly spoustu 
novinek. Představíme vám hlavně ty, které 
mají přínos pro vás, naše stávající i budoucí 
zákazníky.

Přineseme vám aktuální podrobnosti 
o našem dosavadním působení na Slovensku 
i nemalých plánech do budoucna. Blíže vám 
představíme jednoho z našich kolegů. Kromě 
jiného vás seznámíme s významným projektem, 
který proběhl ve spolupráci se společností 
NOPO ENGINEERING pro zákazníka Škoda 
Auto. Jednalo se o dodávku dvou jeřábů pro 
novou lisovnu. Podíváme se pod pokličku 
Integrated Services, systému evidence pro 
malé, střední i velké firmy, a seznámíme se 
s procesem jeho vývoje i hlavními přínosy.

A v neposlední řadě připomeneme naše 
velké téma: jištění osob a práce ve výškách. 
Zdůrazníme také často podceňované téma, 
o jehož důležitosti jsme hovořili i v pořadu 
České televize, a tím jsou rizika nezajištěného 
nákladu.

Když se ohlédneme, není toho málo, co 
uplynulé měsíce přinesly. Pojďte spolu s námi 
shrnout, co všechno jsme společně vytvořili. 
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Aktuálně

Rodinná firma Carl Stahl 
rozšiřuje své působení 
nově také o slovenský 

trh. Významně se o to zasadila 
česká pobočka firmy, experti 
v lanové a zvedací technice, 
jejichž zásluhou se během půl 
roku podařilo získat takové 
množství nových zákazníků, 
že se firma rozhodla otevřít na 
Slovensku novou organizační 
složku, tzv. ORSK.

Slovensko – kousek od ČR, 
a přece tak daleko…?

Sousedé, kteří toho mají tolik 
společného, ovšem dnes již 
také dva samostatné státy, jež 
mají své vlastní zákony a další 
obchodní specifika. A právě 
tomu je třeba se přizpůsobit 
a brát tyto sice běžné, ovšem 
nikoli podružné rozdíly v úvahu. 
I tyto okolnosti ovlivnily vedení 
Carl Stahlu při rozhodování zřídit 
na Slovensku vlastní organizační 

složku, která by se starala 
výhradně o slovenský trh.

Otevření organizační složky 
(ORSK) na Slovensku – větší 
komfort pro zákazníky

Zná to bezesporu každý 
z nás... Ať už potřebujeme 
v dnešní hektické době vyřešit 
jakoukoliv službu či obchod, 
hledáme odborníka či firmu, 
která se daným oborem zabývá, 
a očekáváme, že nám rychle 
a kvalitně pomůže.

„Protože v Carl Stahlu se 
vždy snažíme poskytnout našim 
zákazníkům ještě lepší péči 
a navrhnout promptní řešení 
přímo na míru, chtěli jsme 
stejně kvalitní služby umožnit 
také našim potenciálním 
zákazníkům na Slovensku,“ 
přibližuje zásadní důvod, 
který vedl k otevření ORSK, 
její vedoucí Martina Kostková 
a pokračuje: „Velmi záhy 

jsme spolu s kolegy v české 
pobočce Carl Stahlu pochopili, 
že pokud chceme být úspěšní 
i na slovenském trhu, musíme 
se mu přizpůsobit a vybudovat 
také přímo na místě samostatný 
tým odborníků. Nejen v našem 
oboru je totiž naprosto 
nezbytné porozumět každému 
zákazníkovi a jeho potřebám, 
a to zkrátka není možné 
z pobočky z jiného státu, 
ale jedině v prostředí přímo 
u zákazníka, v tomto případě 
na Slovensku. A proto vznikla 
samostatná organizační složka, 
která se věnuje výhradně 
zákazníkům slovenského trhu. 
Jsem ráda, že již dnes můžeme 
říct, že rozhodnutí to bylo 
správné, což potvrzují také 
stávající zákazníci.“

Expandujeme!
Péči o specifické potřeby zákazníků na Slovensku skvěle 

převezme nový samostatný tým našich odborníků.

„Prostřednictvím nové pobočky zajistíme 
vysoce kvalitní služby i slovenským 
zákazníkům.“ Martina Kostková, vedoucí ORSK.



 ½ Co podle tebe dělá dobrého vedoucího? 
Jak napovídá již kořen slova, tak schopnost 

lidi neřídit, ale vést. Dobrý vedoucí je 
srdcem i hlavou týmu. Shlukuje kolem sebe 
jednotlivce, které podporuje, těší se z jejich 
růstu, úspěchu a spokojenosti. Orientuje se 
na lidi, má je rád a projevuje o své kolegy 
opravdový zájem. V tomto směru je velmi 
důležitá schopnost empatie. Dobrý vedoucí 
má jasnou vizi, kterou komunikuje, jde v čele 
svého týmu a sám rád přiloží ruku k dílu.
 ½ Co bys v rámci marketingového oddělení 

chtěla ještě zlepšit?
Zásadní je propojenost marketingového 

a obchodního oddělení. Ne vždy se jejich 
spolupráce obejde bez potíží. Zdrojem 
nesouladu mohou být odlišné cíle. Marketing 
se zaměřuje více na značku, posilování její 
hodnoty a image, zatímco obchod sleduje 
především objem prodeje. Mým záměrem 
bude cíle obchodního a marketingového 
oddělení co nejvíce sladit. K tomu nám 
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Kdose o vás stará

 ½ Jak bys charakterizovala své 
oddělení a jeho vztah k ostatním 
divizím firmy?

Oddělení marketingu má v české 
pobočce Carl Stahl svou historii. 
V minulosti bylo funkční, v čase však 
nepřinášelo významnější invence. Bylo 
proto zapotřebí vdechnout oddělení 
nový život a jeho produkci, jak se 
říká, nastartovat. Cílem bylo přinést 
a aplikovat zcela nový model fungování, 
který ještě více posílí jeho vliv na 
úspěšné obchodování firmy. Oddělení 
marketingu hraje hlavní roli v organizační 
struktuře podniku. Prostupuje všemi jeho 
činnostmi. Je silně napojeno na všechna 
firemní oddělení. Naprosto klíčová pro 
úspěch celé firmy je však spolupráce 
marketingového a obchodního oddělení. 
 ½ Jako vedoucí oddělení jsi 

zodpovědná za produkci na pěti 
podřízených postech. Co to obnáší?

S narůstajícím objemem práce 
je nezbytné zdokonalovat i time 
management. Věřím, že díky pečlivému 
plánování jsme schopni plynule 
produkovat na všech postech a udržet 
širší souvislosti i ve vztahu k aktivitám 
kolegů z obchodu. Jsme rovněž velmi 
silně napojeni na divizi PR. V oddělení 
dosahujeme dlouhodobě rostoucího 
trendu, v tom nám pomáhá skvěle 
zvládnutá organizace firmy a další 
nástroje řízení, se kterými pracujeme. 
Díky tomu u nás každý týden vznikají 
nové kampaně, odborné články, webové 
aktualizace. Jsme v denním kontaktu 
s našimi českými i zahraničními zákazníky 
i dodavateli. Informujeme o produktech 
a službách Carl Stahl, o tom, co se u nás 
děje. Jsem srdcařka, do práce vkládám 
vždy kousek sebe. Snažím se skloubit 
teoretickou a tvořivou část marketingu 
a takto mne to baví. Práce v Carl Stahl je 
velmi dynamická. Je krásná.

pomůže oboustranné vzdělávání. Obchod 
bude více zapojen do marketingové 
komunikace, tak, aby byla podpořena její 
funkčnost a efektivita v reálném prostředí. Na 
druhou stranu zástupci z marketingu budou 
trávit více času po boku našich obchodních 
manažerů v terénu, abychom pochopili 
realitu prodeje a získali jejich zkušenost. Díky 
takto získaným poznatkům na obou stranách 
bude pak jednodušší sladit naše aktivity tak, 
aby se vzájemně podporovaly.
 ½ V Carl Stahl již nepatříš k nováčkům. Jak 

jsi spokojena s pracovním týmem?
Tým v Carl Stahl je jeho největším 

bohatstvím. Je tvořen různorodými lidmi, 
kteří mají však jedno společné. Jsou slušní, 
přátelští a neskutečně pracovití. Pečlivě 
seskládané pracovní týmy zajistí, že se i nově 
příchozí velmi rychle zaběhnou a stanou 
součástí něčeho, co funguje a dává smysl. 
Jsme tu fajn kolektiv a troufnu si říci, že 
každý člen týmu Carl Stahl je druhému 
v něčem inspirací.
 ½ Máš nějaké motto, které se ti líbí, i když 

není přímo tvoje? 
„Kdo dovede pracovat v reálném světě, 

ale žít ve světě ideálů, ten dosáhne nejvyšší 
mety.“ (Karl Ludwig Börne)

MONIKA HAMIDOVIČ stojí za 
úspěšným vedením marketingového 
oddělení Carl Stahl od října 2016. 
Většinu času tráví přípravou obchodní 
a marketingové strategie jednotlivých 
divizí společnosti a zajišťuje úspěšný 
vstup služeb a výrobků na trh.

Znáte nás především z oficiálních setkání, proto jsme se rozhodli tuto stranu časopisu věnovat seriálu, 
který nás ukáže i z trochu jiného, více osobního úhlu. Tentokrát bychom vám rádi představili naši 

kolegyni Moniku Hamidovič, vedoucí oddělení marketingu Carl Stahl.

Monika si denně zajde do fitka. 
Její zálibou je také kolo nebo si 
s rodinou či přáteli vyrazí na túru 
do přírody. Co o ní dnes mnoho 
lidí neví, že dvanáct let jezdila na 
motorce, měla GSX-R.
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Nový showroom pro jištění osob 
při práci ve výškách ve Slavkově u Brna

Ochrana osob 
proti pádu je 
dlouhodobým 
tématem 
společnosti Carl 
Stahl. Společně 
s dalšími 
odborníky se 
průběžně snažíme 
upozorňovat na 
nedostatečné či 
zcela chybějící 
zabezpečení proti 
pádu při práci ve 
výškách a nad 
volnou hloubkou. 

„V rámci naší činnosti a šíření 
povědomí o rizicích s tím 
spojených otevíráme na naší 

moravské pobočce ve Slavkově u Brna nový 
showroom jištění osob. V nově vzniklém 
prostoru si můžete prohlédnout a na vlastní 
kůži vyzkoušet nejnovější jisticí prostředky 
na trhu a získat důležité informace o jejich 
užívání i platných normách a předpisech,“ 
vysvětluje Monika Hamidovič, vedoucí 
oddělení marketingu společnosti Carl Stahl.

Pádů z výšky na pracovištích přibývá. 
Doufáme, že i díky nově otevřenému 
centru ve Slavkově u Brna se podaří 
tuto nešťastnou statistiku snížit.

Pády z výšky patří v Česku tradičně 
k nejčastějším příčinám vážných 
pracovních úrazů. V roce 2016 bylo podle 
Státního úřadu inspekce práce hlášeno 
2 432 těchto úrazů, z toho 16 smrtelných 
a 148 závažných. V naší praxi se denně 
pohybujeme ve výrobních halách a na 
stavbách. Bohužel i my vnímáme, že 
riziko pádu na pracovištích je stále 
podceňovaným faktorem, přestože 
povinnost jistit se vyplývá ze zákona. 

Rizikovým chováním zaměstnanci 
vážně ohrožují sebe, svého nadřízeného 
i zaměstnavatele. Často jde ale „pouze“ 
o neznalost platných norem nebo manuálů 
jisticích prostředků, které pak pracovníci 
nepoužívají správně.

Pomáháme přímo u vás, ale nově si 
můžete přijet vše vyzkoušet i k nám

Své zákazníky navštěvujeme přímo na 
pracovištích, kde pomáháme optimalizovat 
systémy zabezpečení a školit zaměstnance 
ohledně správného používání jisticích 
prostředků. Nyní ale můžete přijet i vy 
k nám a v novém showroomu probrat 
s odborníkem správnou velikost a typ 
postroje pro svůj konkrétní účel. Můžete 
srovnat produkty různých výrobců 
a všechny si je na místě vyzkoušet. 
„V letošním roce plánujeme vybudovat také 
horizontální a vertikální dráhy pro testování 
jisticích prostředků v běžné praxi. Ve 
spolupráci s dalšími odborníky pro vás rádi 
uspořádáme seminář s prezentací jisticích 
systémů a novinek, cenově zajímavých 
řešení zabezpečení proti pádu a shrneme 
aktuální platné zákony a normy v oblasti 

jištění osob,“ přibližuje možnosti a plány 
showroomu Monika Hamidovič.

„Strategické umístění v rámci jižní Moravy 
vnímáme jako ideální z hlediska dostupnosti 
služeb všem našim klientům. Slavkov u Brna 
jsme vybrali jako logisticky vhodné místo na 
ose Praha–Budapešť, kde má společnost 
Carl Stahl další ze svých poboček. A jako 
posílení portfolia služeb pro klienty nejen 
z Čech, ale také ze Slovenska,“ doplňuje 
Dominik Kubik, jednatel společnosti Carl 
Stahl. 

Adresa 
showroomu
Bučovická 163
Slavkov u Brna, 684 01
Tel.: 281 920 100
info@carlstahl.cz
Termín své návštěvy nebo 
objednání semináře si rezervujte 
předem telefonicky nebo e-mailem. 
Děkujeme a těšíme se na vás.
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Síla této spolupráce se jasně 
projevila zejména díky dlouholetým 
zkušenostem společnosti NOPO 

ENGINEERING v oblasti engineeringu 
a současně také díky širokému záběru 
společnosti Carl Stahl, která disponuje 
obrovskou distribuční a servisní sítí.

NOPO ENGINEERING zaměstnává 
čtyřicet specialistů v oboru výroby 
nestandardních jeřábů nadměrných 
nosností. Carl Stahl zase na základě 
svého působení po celém světě zaručuje 
společným projektům potřebné zázemí 
právě v oblasti distribuce a servisu.

První projekt: Audi – jedna ze světově 
nejuznávanějších automobilek světa

Prvním realizovaným projektem 
tandemu NE + CS byla dodávka dvou 
mostových jeřábů o nosnosti padesáti 

Převratné jeřáby 21. století. 
Výkonnější, rychlejší a přesně na míru
Již před sedmi lety se Carl Stahl spojil s významnou tuzemskou společností NOPO 
ENGINEERING s plánem zaměřit se společně především na zahraniční trhy. Když bychom 
dnes měli tento krok zpětně zhodnotit, nutno říct, že šlo bezesporu o významný předěl ve 
výrobě a distribuci jeřábů a dalších zdvihacích a transportních systémů.

tun pro hlavní výrobní závod společnosti 
Audi v Německu. „Na této zakázce, 
která proběhla v roce 2013 a jejíž chod 
byl absolutně bezproblémový, jsme si 
vzájemně s NOPO ENGINEERING potvrdili, 
že naše spolupráce funguje a bude 
fungovat naprosto perfektně a hladce,“ 
uvádí Dominik Kubik, jednatel společnosti 
Carl Stahl.

Nejnáročnější projekt: Škoda Auto – 
největší český výrobce automobilů 
s více než stoletou tradicí

Tou zatím největší a nejnáročnější 
realizací tandemu NE + CS byla dodávka 
dvou jeřábů do závodů Škoda Auto 
v Mladé Boleslavi. Specifická zakázka 
kladla důraz na vysokou nosnost a výkon 
jeřábů, které měly disponovat velkým 
rozpětím a jezdit nadstandardní rychlostí při 

extrémně vysokém zatížení. Tato zakázka 
byla jedinečná také svým požadavkem na 
téměř šibeniční termín dodání. Carl Stahl 
a NOPO ENGINEERING opět dostály všem 
požadavkům zákazníka na jedničku včetně 
nadstandardního splnění termínu dodání.

„Za velmi důležitý aspekt úspěšné 
spolupráce s NOPO ENGINEERING považuji 
kromě jiného jednoznačně promptní 
komunikaci mezi našimi společnostmi. Oba 
majitelé firmy NOPO ENGINEERING jsou 
denně aktivní v rámci operativního řízení 
firmy, mají perfektní přehled a dlouholeté 
zkušenosti z oboru, jsou to prostě lidé 
na svém místě. Když už řešíme nějaký 
zádrhel či problém, tak je vyřešen během 
několika minut, protože oni i já jako jednatel 
CS máme potřebné pravomoci na všech 
světových trzích a můžeme se společně 
ihned rozhodnout, jak případnou věc řešit. 

Zatím největší a nejnáročnější realizací tandemu 
NOPO ENGINEERING a Carl Stahl byla dodávka dvou 
jeřábů do závodů Škoda Auto v Mladé Boleslavi.
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Na rozdíl od nadnárodních korporátů, ve 
kterých se jakákoliv problematika musí 
diskutovat a projednávat na několika 
úrovních, v několikanásobném počtu lidí, 
a na jakékoliv rozhodnutí se tím pádem 
čeká xy dní či dokonce týdnů. Jak jsem 
zmínil výše, u nás veškerou komunikaci 
řešíme mnohem efektivněji během několika 
minut, a to považuji za nezbytné při řešení 
nadstandardních realizací našich projektů, 
potažmo naší celkové spolupráce,“ říká 
Dominik Kubik.

Rok 2018 – kapacita 
zakázek je naplněna

Pro rok 2018 má tandem NE + CS 
naplánovaných dodávek hned 
několik, kapacita pro příští 
rok je již maximálně 
vyčerpána. Jedná se 
například o dodávku 
automatického skladu 
pro Škoda Auto Mladá 
Boleslav, kterou 
budou dokončovat 
začátkem roku. Dále 
je v plánu dodávka 
transportních vozíků 
pro Audi v Maďarsku. 
A hned 2. ledna začíná 
přestavba jeřábu pro jejich 
kolegy GE Power v Berlíně. Tuto 
složitou zakázku nebyl v Německu nikdo 
schopen zrealizovat a nabídnout vhodné 
řešení, proto se toho ujali právě oni. „Přijali 
jsme také objednávku na devět kusů 
mostových jeřábů pro další tuzemskou 
společnost a dalších několik projektů, 

kterou budeme realizovat 
během nadcházejícího 

roku. Musím říct, že na 
každý z těch projektů 
se nesmírně těším, 
protože se jedná 
o velmi specifické 
realizace, každá 
z nich je naprosto 

jinak zaměřená. A to 
je právě to, co dělá naši 

práci zajímavou. Nejedná 
se o nic, co bychom vyráběli 

na běžícím páse stále dokola, ale 
nad každým projektem se konstruktéři 
z NOPO ENGINEERING musejí zamyslet 
a vytvořit naprosto speciální řešení, které 
jde teprve potom do výroby. To je naše 
největší radost, je to perfektní pocit, když 
vidíte hotovou práci – finální výrobek, který 

je přesně podle představ zákazníka a někdy 
ještě o něco víc nadčasový, a tím pádem 
ještě lepší, než zákazník vůbec čekal,“ 
dodává Kubik.

ČR, SR, Maďarsko, Německo, 
Rusko, Skandinávie

Hlavní odbyt je nyní na území České 
republiky a Slovenska. Realizuje se několik 
projektů v Německu, kde zakázky stále 
přibývají. V současnosti působí NE + CS také 
ve východní Evropě. NOPO ENGINEERING 
je aktivní i na ruském trhu, kam aktuálně 
dodává několik přesuven pro kolejová 
vozidla, což jsou také velké projekty. Do 
budoucna se koncentrace zaměří především 
na západoevropský trh, jako je Německo, 
a v plánu má úspěšný český tandem také 
vstup na skandinávský trh. 

Úspěšnou 
spolupráci vždy 

podmiňuje 
nadstandardní 

komunikace mezi 
oběma 

partnery
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Specifická zakázka kladla důraz na vysokou nosnost a výkon 
jeřábů, které měly disponovat velkým rozpětím a jezdit 
nadstandardní rychlostí při extrémně vysokém zatížení.

Dodávky speciálních zařízení pro významné evropské výrobce automobilů 
zajišťují NOPO ENGINEERING a Carl Stahl společně již sedm let.
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Integrovaný systém servisu a služeb, 
který se přizpůsobí potřebám firmy

Integrated Services je velmi variabilní 
a flexibilní systém sloužící k evidenci 
veškerého zařízení, které firma vlastní a které 
musí být pravidelně revidováno. A to nejen 
zařízení a prostředků z oboru zdvihadlařiny, 
ale také veškerých hasicích přístrojů, 
elektrických nástrojů, požárních čidel, 
zásuvek, monitorů atd.

„Jedná se často o desítky, stovky, 
někdy i tisíce zařízení, o kterých musí 

Už žádné papírové archívy ani zdlouhavé dohledávání dokladů. Pouze 
jedna elektronická evidence na všechno. Do systému Integrated Services 
lze vložit jakékoli zařízení určené k revizím či evidenci. Systém sám hlídá 
termíny blížících se revizí a upozorňuje na ně. Šetří finanční prostředky při 
nákupu nové techniky i při celkovém provozu firmy. Dokáže nejen srovnat 
životnost různých zařízení, ale také porovnat výkonnost pracovních 
nástrojů a provozů jednotlivých částí firmy.

mít každá firma revizní zprávy, návody, 
dokumentaci o zaškolení uživatelů 
a spoustu jiných dokumentů. Do systému 
lze všechna tato zařízení a informace 
o nich jednoduše vložit a elektronicky 
evidovat. Firmy se tak vyhnou nebezpečí, 
že by pracovaly s nerevidovaným 
zařízením, a také zdlouhavému 
dohledávání protokolů v papírovém 
archívu při interních kontrolách, což je 
mnohdy práce na několik hodin. Mají tak 
informace o každém zařízení k dispozici 
během několika vteřin,“ přibližuje 

jednoduchý a zároveň velice efektivní 
systém evidence majetku firem Dominik 
Kubik, jednatel české pobočky Carl Stahl.

Systém Integrated Services se plně 
přizpůsobuje potřebám každé firmy. Nikoli 
naopak, jako je to v případě jiných softwarů, 
u kterých se firmy musejí „vejít“ do jejich 
systému. Systém je navíc uživatelsky 
velice jednoduchý, stačí mít pouze přístup 
k internetu a pamatovat si své přihlašovací 
údaje.

Se systémem Integrated Services 
lze porovnávat životnost zařízení 
a zefektivnit jejich další nákup

Kromě úspory času a pracovní síly na 
administrativu umožňuje systém také 
ekonomické porovnání a srovnání. Asi 
každého finančního manažera či ředitele 
firmy zajímá, jak a kde může firma 
rozumně uspořit. Díky systému Integrated 
Services lze mezi sebou porovnávat 

Rychlá a efektivní správa  
majetku firmy šetří čas i peníze

Okamžitá 
informace  
o evidovaném 
prostředku 
pomocí 
chytrého 
telefonu 
nebo tabletu. 
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pracoviště, která používají určité pomůcky 
a zařízení. A následně pomocí těchto dat 
vyhodnotit, která stanoviště a zařízení 
slouží nejefektivněji, a tomu přizpůsobit 
i jejich další nákup. O jednotlivých datech 
může mít přehled i několik lidí z firmy. Své 
výstupy může dostat například ekonomický 
i výkonný ředitel a každý z nich obdrží jen 
ta data, která potřebuje, a nemusí je složitě 
dohledávat v nekonečných papírových 
složkách.

„Porovnávat jde v rámci systému 
doslova všechno se vším. Když vezmeme 
v úvahu například tak velký podnik, jako je 
Volkswagen, a umožníme mu porovnávat 

zařízení, která podléhají roční revizi. 
„Například česká pobočka Carl Stahl má 
30 zaměstnanců, a když se podíváme 
do našich kanceláří a spočítáme počet 
monitorů, kabelů, přípojných čidel, 
alarmů, elektrospotřebičů, je toho tady 
řádově 500 kusů. Každé zařízení musí být 
ročně revidováno, musí se o něm vést 
evidence a musí být zaškoleni uživatelé, 
kteří s ním pracují. A to se zkrátka ručně 
pomocí papírové evidence provádět 
nevyplatí. Mnohem efektivnější je jednotný 
systém, který celý proces mnohonásobně 
zjednoduší a udělá tuto zdlouhavou práci 
za vás,“ říká Dominik Kubik. Navíc systém 
automaticky hlídá celý proces a všechno 
hlásí. Ví, kdy proběhla poslední revize a kdy 
má následovat další. Uživatel si dokonce 
může vybrat, jestli mu má systém napsat 
e-mail, poslat textovou zprávu, zda má 
zčervenat, nebo má další revizi ohlašovat 
například oranžově.

Systém Integrated Services 
zaeviduje vše, co podléhá revizím. 
Monitory, zásuvky, elektrotechniku…

Vývoj systému začal již před 5 lety 
v mateřské firmě Carl Stahl. Tehdy každý 
z výrobců zdvihacích prostředků přicházel 
s vlastním systémem evidencí a revizí. 
Problém byl ale v tom, že se všechny 
systémy zaměřovaly pouze na vlastní 
výrobky. Takže ve finále by každá firma 
musela mít zvláštní systém na evidenci 
textilních prostředků, zvláštní systém 
na evidenci řetězů, zvláštní systém na 
evidenci traverz atd. V konečném stadiu 
by firmy sice měly vše v elektronické 
podobě, ale například v 50 až 60 různých 
systémech. A to by přehlednější ani 
rychlejší rozhodně nebylo.

Stefan Äubele z oddělení IT společnosti 
Carl Stahl proto přišel se záměrem vyřešit 
tuto problematiku komplexněji a vytvořil 
vlastní systém, naprosto otevřený 
a aplikovatelný na veškerá zařízení 
podléhající revizím. „Na začátku jsme 
ani netušili, jaký to bude mít obrovský 
ohlas. I my jsme původně chtěli vytvořit 
systém pouze pro veškerá zařízení z oboru 
zdvihadlařiny, v tom měl být náš systém 
komplexnější. Ale po úspěchu, který 
zaznamenáváme, aplikujeme systém už více 
než 3 roky nejen na zařízení z našeho oboru, 
ale na veškerá zařízení, která mohou být 
obsahem majetku jakékoli firmy (mikrovlnky, 
monitory, zásuvky apod.) a jsou určena ke 
kontrole,“ vysvětluje Kubik.

Stihl, Bosch, Audi, Volkswagen 
Slovakia – uživatelé systému 
Integrated Services

První testování systému jsme spustili 
na začátku roku 2012 spolu s firmou Stihl, 
výrobcem zahradní techniky. A na konci 
téhož roku už byl systém plně spuštěn jako 
placená služba do distribuce. Od té doby 
firma Carl Stahl servis jinak neprovádí. 
V Německu systém využívají desítky 
významných firem jako  
například Bosch nebo Audi. A česká 
pobočka Carl Stahl je první, která uvedla 
systém Integrated Services také v zahraničí. 
„Máme samozřejmě vlastní jazykovou mutaci 
do českého i slovenského jazyka a právě 
připravujeme maďarštinu. První společností 
mimo Německo, která systém začala 
plnohodnotně využívat, byl Volkswagen 
Slovakia. A nyní připravujeme upgrade 
systému také pro společnost Škoda Auto,“ 
dodává Kubik. 

jednotlivé výrobní závody, dokonce i napříč 
státy, získá VW takové statistiky a čísla, 
která jim pomohou zefektivnit provozy 
o velmi významné částky. A to žádný jiný 
systém na světě v této oblasti zatím neumí. 
Pouze systém Integrated Services,“ uvádí 
Dominik Kubik.

Systém pro malé, středně velké 
i velké firmy, které chtějí mít 
pořádek v evidenci majetku

Komu je systém Integrated Services 
určen? Firmám, které chtějí mít pořádek 
v evidenci majetku a mají zhruba 300 a více 

Jednotlivá zařízení 
jsou při evidenci 

očipována. Kompletní 
dokumentace 

k danému prostředku 
je pak ihned 

dostupná pomocí 
speciální čtečky.

Specialista Carl Stahl zadá 
jednotlivá zařízení do systému. 
Jejich správa je pak již velmi 
snadná a přehledná.
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Dřív jsem prováděl 
revizní činnost 
s papírem 
a tužkou v ruce

Přijel jsem k zákazníkovi, abych zaevidoval 
sortiment, na který se měla dělat revize. 
Ručním zapisováním přibližně 100 kusů 
zařízení jsem strávil doslova celý den. 
Druhý den po příchodu do firmy jsem 
začal přepisovat informace z papíru do 
počítače. Následovala kontrola zápisu, 
vytištění dokumentů, finální orazítkování 
a zaslání veškerých dokumentů zákazníkovi 
v obálce poštou. Celý proces od mého 
příchodu k zákazníkovi až po odeslání 
obálky trval obyčejně 3 až 4 dny, někdy 
ale bohužel i 14 dní. Občas se stávalo, že 
došlo v revizních zprávách kvůli neustálému 
přepisování také k chybám. Častým jevem 
byla například záměna řetězového vazáku 
za lanový. Kdyby se náhodou zrovna s tímto 
zaměněným vazákem zákazníkovi něco stalo, 
znamenalo by to v důsledku velké problémy.

Tento zastaralý, zdlouhavý a nespolehlivý 

Revizní 
kontrola může být 
mnohonásobně 
rychlejší
Prokop Praus pracuje ve společnosti Carl Stahl jako servisní technik již třetím rokem. Za tu 
dobu už velmi dobře poznal práci se systémem Integrated Services (IS), který nyní používá při 
pravidelných revizích u zákazníků. Revize ale běžně prováděl i dřív. V čem tedy vidí rozdíl?

postup při revizích je bohužel stále ještě 
běžnou praxí v naprosté většině firem 
v Čechách.

Nyní provádím revize 
se systémem IS 
rychleji a přesněji 
s tabletem a čtečkou

Velkou výhodou provádění revizí pomocí 
systému Integrated Services je bezesporu 
přesnost a rychlost. Revizní zprávu zpracuji 
ihned přímo u zákazníka a jedině se 
systémem IS můžu také k revizní zprávě 
na místě pořídit fotodokumentaci daných 
zařízení, aby v budoucnu nevznikly žádné 
nesrovnalosti. Další výhodu vidím v ukládání 
a zálohování informací. Pokud po mně 
přijde jiný revizní technik, hned přesně vidí, 
co se revidovalo, a během několika minut 
zjistí i veškeré další informace o všech 

kontrolovaných zařízeních. Systém IS eviduje 
zdvihací prostředky, regály, pojízdné nosné 
stolky, schůdky, žebříky, elektrovybavení jako 
jsou mikrovlnky, varné konvice apod. Dá se 
aplikovat jednoduše na všechno, co podléhá 
ročním revizím. Co se týče uživatelského 
ovládání, mám k ruce pouze tablet a čtečku. 
Je to stejně jednoduché jako používat papír 
a tužku, ovšem mnohem rychlejší, přesnější 
a efektivnější. A co je hlavní, zákazník nečeká 
na revizní zprávu několik dní, ale dostane ji 
okamžitě. 

Konec zdlouhavému 
dohledávání 
v papírových 

archívech. Čtecí 
zařízení přenáší 

číselný kód do 
chytrého telefonu 

nebo tabletu. 
Revizní technik 

tak má okamžitě 
dostupné všechny 

informace o daném 
prostředku. 

Revize pomocí systému Integrated 
Services jsou rychlé a přesné. 

Revizní zprávy jsou zpracovány ihned 
na místě, navíc k nim může být 

pořízena fotodokumentace.
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Systém Integrated Services využívá 
Volkswagen ke správě a evidenci jeřábů, 
vázacích prostředků i elektrozařízení

O konkrétní zkušenosti s používáním 
systému IS se s námi podělil Igor 
Baričič, supervizor pro výrobu 

svařovacích kleští a zvedáků v nástrojárně 
Stupava pobočky Volkswagen.

 ½ Proč jste se rozhodli využívat systém IS? 
Co vás k jeho zavedení vedlo?

Nápad na zavedenie 
integrovaných služieb vznikol tu 
vo Volkswagene pri stavbe 
prvého žeriavu od firmy 
Carl Stahl. V prvom 
rade išlo o bezpečnosť 
našich ľudí a tú sa 
podarilo vďaka IS zvýšiť 
na maximum. Teraz 
pracujeme s technikou, 
ktorá je v bezpečnom 
stave, znížilo sa používanie 
nekvalitných, chybových 
strojov. Promptná je aj podpora 
pri riešení problémov, ktorú nám tým 
poskytujete, vaše pravidelné preškoľovanie 
a poučenie ohľadom bezpečnosti.
 ½ Co zavedení systému IS předcházelo?
Dá sa povedať, že začiatky boli náročnejšie. 

Všetky stroje a náradie sme museli nechať 
očipovať a zaevidovať. Za účasti odborníka 
z Nemecka sme vyradili všetky, ktoré boli 

Integrated Services (IS) je 
variabilní systém sloužící 
k elektronické evidenci 
veškerého zařízení, které 
firma vlastní a pravidelně 
reviduje. Společnost 
Volkswagen začala 
systém IS zavádět v první 
polovině roku 2015. Při 
auditu firmy v září téhož 
roku byla spuštěna 
testovací verze, která je 
upravena přímo podle 
potřeb a požadavků našeho 
významného klienta. 

v zlom stave. A taktiež sa 
zadávali prístupové heslá, 
nutné k následnej správe 

elektronickej evidencii 
systému. Rozhodne tá 

trocha úsilia stála za to. Celý 
systém je teraz navrhnutý presne 

podľa našich vlastných požiadaviek. 
Rozdelenie prebehlo podľa oddelení, sekcií 
a pridelenej zodpovednej osoby. Veľkou 
výhodou je, že všetci vedia, kto je za čo 
zodpovedný, a kde sa čo nachádza. Už po 
roku systém dokonca dokáže vyhodnotiť aj 
ekonomickú stránku pre aplikáciu a správne 
zvoliť typy náradia pre používanie.

 ½ V čem vidíte hlavní přínosy používání 
systému IS?

V prvom rade máme menej starostí a viac 
času, nemusíme vôbec strážiť kontroly ani 
dátumy, kedy sa majú kontroly vykonať. 
Odpadá všetká papierová evidencia, môžeme 
byť ekologickejší. Žiadne šanóny, archivácia 
apod. Všetky dokumenty sú v elektronickej 
podobe, môžeme ich kedykoľvek a odkiaľkoľvek 
okamžite dohľadať. V rámci systému máme 
prehľad aj o tom, kto s akým zariadením 
pracoval. Máme tiež k dispozícii uložený návod 
technickej dokumentácie a vďaka tomu ho 
zákazníkovi môžeme ihneď predložiť. Carl 
Stahl nám poskytuje odborné poradenstvo, 
technickú podporu aj pravidelné preškoľovanie. 
Pri vyradení niektorého produktu je okamžité 
dodanie nového a v nutnej potrebe, keď sme 
napríklad potrebovali zaškoliť zamestnancov, 
prípadne podporu pre audit, Carl Stahl nám 
vždy vyšiel rýchlo v ústrety. Všetko je rýchlejšie 
a na odbornej rovine.
 ½ Co vše ve společnosti Volkswagen 

evidujete pomocí systému IS?
Začalo to žeriavmi, potom sme 

evidenciu rozšírili o viazacie prostriedky, 
elektrozariadenia a plánujeme vložiť 
i ručné náradie a bežné elektrospotrebiče. 
V budúcnosti by sme  chceli zaviesť k ročnej 
kontrole tiež momentové kľúče. 

Vďaka systému IS, 
podpore týmu Carl Stahl 

pri riešení problémov 
a pravidelnému 

preškolovaniu sa podarilo 
zvýšiť bezpečnosť 
v našej prevádzke

 na maximum.

Téma
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Ze života firmy

Statická lana, postroje, karabiny, speciální obuv, lezecké helmy. To a mnoho dalšího patří 
dle legislativy EU a ČR do výbavy všech, kteří pracují ve výškách, tedy i profesionálních 
montérů, servisních a revizních techniků z Carl Stahlu. Že je práce ve výškách jednou 
z nejzodpovědnějších, jsme se na začátku června opět přesvědčili na pravidelném týdenním 
školení ve výcvikovém středisku a v lomu Chlum na Srbsku.

Vzdělávání, pravidelný 
trénink a profesionální 
vybavení proti 
nebezpečným 
pádům z výšky

Každý, kdo se pohybuje v této branži, 
ví, že pravidelná školení, kvalitní výbava 
a častý trénink jsou jedinou cestou 
k bezpečné práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou. Dodržení správných postupů, 
technik a samozřejmě zručnost nevyjímaje.

Protože chceme našim zákazníkům 
skutečně pomoci, je potřeba námi nabízené 

Prověřili jsme nejen jisticí 
prostředky, ale také sami sebe

Exkluzivní reportáž ze školení výškových prací 

Společně s naším odborným 
týmem jsme si pod vedením 
zkušeného lektora Milana Linharta 

rozšířili teoretické i praktické znalosti 
v průmyslovém lezení. Nejen proto, aby 
náš tým montérů a techniků prodloužil, dle 
prováděcího předpisu NV 362/2005 Sb. 
zákoníku práce, platnost svých Osvědčení 
o odborné způsobilosti k provádění prací 
ve výškách. Ale také proto, abychom 
mohli ještě lépe informovat naše zákazníky 
o legislativě a především o možných 
řešeních v oblasti jištění osob při práci ve 
výškách, nad volnou hloubkou a také při 
vyprošťování a záchraně osob po pádu do 
jisticích prostředků.

Intenzivní trénink byl zaměřen na techniky 
lanového i bezlanového přístupu, uzlování 

a stavbu kladkostrojů a lanovek.

▲ Lezecké cvičení probíhalo v překrásném 
prostředí lomu Chlum na Srbsku.
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produkty dokonale poznat. „Nejlepší cestou 
je ověřit si vše na vlastní kůži. Po celý týden 
jsme proto lezli s vybavením Kaya Safety, 
které na český a slovenský trh také dodáváme. 
Vyzkoušeli jsme si tak uživatelské vlastnosti 
tohoto vybavení přímo v akci, abychom 
přesně věděli, co zákazníkovi přinášíme,“ 
vysvětluje Monika Hamidovič, vedoucí 
oddělení marketingu společnosti Carl Stahl, 
a dále doplňuje: „Tyto novinky jsme pečlivě 
porovnávali s produkty dalších výrobců 
z našeho portfolia. Poznali jsme tak důležité 
rozdíly mezi nimi a díky tomu můžeme našim 
zákazníkům přinášet optimalizovaná řešení 
jejich individuálních potřeb.“

Ve výcvikovém středisku a poté 
i v překrásném lomu na Srbsku jsme 
absolvovali intenzivní trénink výstupových 
i sestupových technik bezlanového i lanového 
přístupu. Zaměřili jsme se na kladkostroje 
a lanovky, se kterými v terénu často 
pracujeme. Společně jsme prováděli také 
výcvik záchrany osob uvízlých při výstupu 
na laně i po pádu do jisticích prostředků. 
Prověřili jsme tak nejen své schopnosti, ale 
také kvalitu a bezpečnost komponentů od 
společnosti Kaya Safety, která se výrobě 
produktů pro bezpečnou práci ve výškách 
věnuje již od roku 1996. „Vynikající odezvu 
mají pracovní lana Lupa Static, u kterých si 
zákazníci pochvalují zejména jejich měkkost 

a snadné uzlování. U sedáků zas dominují 
jejich pohodlné výstelky. V současné době 
uvádíme na český a slovenský trh novou řadu 
celotělových pracovních postrojů Kaya Safety 
s vylepšenými rychlosponami pro ještě vyšší 
bezpečnost a pohodlí při užívání,“ doplňuje 
Monika Hamidovič, která také celé školení 
zdárně absolvovala.

Být vždy připraven 
a pracovat v týmu 
je nezbytnou 
podmínkou úspěchu

Našim zákazníkům vždy zdůrazňujeme, 
že práci ve výšce či nad volnou hloubkou 
by neměl pracovník nikdy vykonávat sám. 
Vždy musí být přítomen další zaškolený 
kolega, který je schopen v případě potřeby 
ihned provést záchranu. Pro případ, že 
dojde k situaci, kdy je potřeba rychle 
a efektivně vyprostit pracovníka, je nutné 
mít připravený vyprošťovací plán včetně 
systémů k tomu určených. Na místě 
by proto měla být i vyprošťovací sada. 
Bohužel, v praxi se často setkáváme s tím, 
že technologický postup práce ve výškách 
a nad volnou hloubkou a plán vyproštění 

Pokud si nejste jisti, jak správně 
provádět trénink svých zaměstnanců 
a efektivně využívat speciální jisticí 
prostředky, obraťte se na nás! Rádi 
k vám přijedeme a se zaměstnanci 
provedeme simulaci konkrétních 
situací. Nabízíme také školení dle 
platné legislativy EU a ČR pro získání 
Osvědčení o odborné způsobilosti 
k provádění prací ve výškách.

Podívejte se také na krátké video 
z lezení na Srbsku na našem 
kanálu na YouTube. Carl Stahl CZ, 
Školení výškových prací.

youtu.be/Gdw2p-t45TE

není v daném provozu zpracován. Tato 
povinnost BOZP je v tuzemsku stále 
podceňovanou skutečností a doplácí 
na ni ročně mnoho firem, zaměstnanců 
a potažmo také bohužel jejich rodin. 

Součástí výcviku 
bylo provádění 

vyproštění 
a záchrany 

osob uvízlých 
při výstupu, 

sestupu nebo po 
pádu do jisticích 

prostředků.

▲ Lezecké cvičení probíhalo v překrásném 
prostředí lomu Chlum na Srbsku.

▼

▲ Týdenním výcvikem jsme si rozšířili naše 
teoretické i praktické znalosti v průmyslovém 
lezení a naučili se skvěle spolupracovat.



Kaya Safety sídlí v jedné 
z nejprestižnějších 
průmyslových zón v Turecku, 
v GOSB v Gebze.
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Představujeme

 ½ Mohla byste stručně představit 
společnost Kaya Safety?

Kaya Safety je součástí skupiny Kaya Group 
(Kaya Safety, Kaya Ropes, Kaya Consulting, 
Kaya Training). Je to rodinná firma založená 
v roce 1980, se sídlem v jedné z historických 
částí Istanbulu. Společnost vede již druhá 
generace rodiny Kaya a v současné době má 
více než 200 zaměstnanců a jedno z největších 
tréninkových a školicích center v Evropě.
 ½ Máte vysoce modernizovanou výrobu, 

srovnatelnou s předními světovými 
producenty. V čem tkví její přednosti?

Kaya Safety se nachází v jedné 
z nejprestižnějších průmyslových zón 
v Turecku, v GOSB v Gebze. Výhodou pro 

naše evropské zákazníky je skvělá propojenost 
se všemi evropskými přístavy, a tím snížení 
nákladů na dopravu a poměrně rychlé dodací 
lhůty. Naše středisko má obrovskou výrobní 
kapacitu a využívá moderní technologie, díky 
kterým jsme schopni přinášet na trh vysoce 
kvalitní prostředky ochrany proti pádu za 
dostupnější ceny.
 ½ Čeho si u značky Kaya Safety nejvíce 

vážíte?
Vážíme si našich dnes již bezmála 40 let 

zkušeností. Víme, že mnoho skvělé práce, která 
za námi zůstává, vzniklo i ve spolupráci s našimi 
partnery a zákazníky, kterým nasloucháme. 
Zakládáme si na otevřených a přátelských 
partnerstvích a o tyto vztahy pečujeme. Jsme 

Podle statistik se nejvíce pracovních úrazů s fatálními následky stane při práci ve výškách. Právě 
bezpečnější provádění výškových prací a ochrana zdraví lidí je společným tématem firmy Carl Stahl 
a turecké společnosti Kaya Safety, která se věnuje vývoji a výrobě systémů a zařízení pro jištění osob 
a zachycení pádu již 22 let. O vstupu tohoto zkušeného lídra na český a slovenský trh a spolupráci 
s naším týmem jsme si povídali s Gizem Ünsal, obchodní manažerkou Kaya Safety pro Evropu.

Společnost Carl Stahl přináší do 
Česka a na Slovensko tureckého 
lídra v jištění osob, Kaya Safety

hrdí na vysokou úroveň naší výroby. Tento 
odkaz nadále rozvíjí náš mladý, dynamický tým. 
Díky jeho flexibilitě jsme schopni na trh přinášet 
moderní, na míru řešené produkty nebo jejich 
vylepšení a významně se tak podílet na ochraně 
lidského zdraví. To je naše téma.
 ½ Kaya Safety je lídrem středovýchodního 

trhu a úspěšně se prosazuje po celém 
světě. Ani v Evropě již není zcela neznámým 
nováčkem. Povězte nám, prosím, něco 
k vašemu působení na evropském trhu.

Společnost Kaya Safety byla dlouhá léta 
subdodavatelem (OEM) různých evropských 
výrobců, kteří prodávali naše komponenty 
nebo produkty pod svou obchodní 
značkou. Před 5 lety jsme se rozhodli stát 
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S každým naším evropským týmem udržujeme 
nadstandardní vztahy. Musím ale přiznat, 
že s Kaya Safety Czech Republic, jak my 
přezdíváme, nás pojí určitá chemie. Funguje to! 
Se speciálně vyčleněným týmem v Carl Stahl je 
nyní spolupráce mnohem lepší. Jsme v denním 
kontaktu. Jsou dynamičtí, neustále dychtí po 
nových znalostech a hledají odpovědi na své 
otázky. Pravidelně nás navštěvují v našem 
tréninkovém a školicím centru v Turecku. Aktivně 
se podílejí i na produktovém vývoji. Jsou prostě 
do své práce zapálení a nebojí se investovat, 
když jim věci dávají smysl.
 ½ Co byste o Kaya Safety řekla na závěr?
Jsme jako Kaya Safety hrdí na to, co děláme, 

na to, co vyrábíme, a jaký odkaz za námi 
zůstává. Lidský život je tou nejcennější věcí na 
světě a naším posláním je ochraňovat ho co 
možná nejlépe. Děkujeme všem, kteří jsou na 
této cestě společně s námi. 

se celosvětově známým brandem a vstoupit 
proto i na tento trh pod značkou Kaya Safety. 
I to je důvod, proč máme v současné době 
napříč Evropou více než 15 distributorů s tak 
nadstandardními vztahy. Nyní přišel čas, aby 
Kaya Safety zazářila.
 ½ Uběhl rok, co značka Kaya Safety 

vstoupila i na český a slovenský trh. Čím 
chcete oslovit naše zákazníky?

Se společností Carl Stahl nás pojí společná 
filozofie. Naším přáním je přinést zákazníkům 
jedinečnou obchodní kulturu. Zjištění, že 
investicí do této značky získají nejen kvalitu, ale 
stanou se našimi partnery a přáteli.
 ½ Proč jste si pro spolupráci zvolili právě 

společnost Carl Stahl?

Společnost 
vede již 

druhá 
generace 

rodiny Kaya 
– Ali, Gulsen 

a Kemal 
(zleva)

Vyhledávání vhodných obchodních 
partnerů na trhu je mou specialitou. Musím 
uznat, že v České republice působí mnoho 
skutečných odborníků, a bylo mi ctí s nimi 
jednat. S mladým, ambiciózním týmem Carl 
Stahl sdílíme společnou vizi, vnímáme ho 
jako dokonalé zastoupení společnosti Kaya 
Safety. Musím říci, že po roce spolupráce 
pro nás nejsou pouze distributory, ale 
podílejí se na vývoji našich produktů a stali 
se součástí naší rodiny. Jsou, jak se říká, 
zapálení pro věc. Hledají způsoby, jak být 
nejen úspěšní, ale i přínosní pro ostatní 
a především pro zákazníka. Velmi si jejich 
přístupu vážíme.
 ½ Firma Carl Stahl sestavila speciální 

tým pro oblast jištění osob. Jak se vám 
s ním spolupracuje? Je přístup českého 
týmu odlišný od jiných vašich evropských 
distributorů?

Gizem Ünsal
je obchodní manažer-
kou ve společnosti 
Kaya Safety třetím 
rokem. Zaměřuje se 
na evropský trh. Vy-
studovala francouzský 
jazyk a literaturu na 
Istanbulské Univerzi-

tě, kde rovněž získala magister-
ský titul v oboru Mezinárodního 
obchodu. Dvanáct let působí jako 
rozhodčí FIBA a Euroleague, ráda 
čte a neustále se vzdělává. Miluje 
cestování, což je velkou výhodou 
i v rámci jejích pracovních aktivit.

Kaya Safety je součástí 
skupiny Kaya Group (Kaya 
Safety, Kaya Ropes, Kaya 
Consulting, Kaya Training). 
Svým zákazníkům tak 
nabízí kompletní služby.

Vývoji 
a výrobě 
produktů pro 
bezpečnou 
práci ve 
výškách 
a nad volnou 
hloubkou se 
Kaya Safety 
věnuje již od 
roku 1996.

▲

▲



Produkt pod lupou

Renomovaný výrobce Kaya Safety nabízí široké portfolio 
pracovních postrojů. Aktuálně vyvinul nový typ pro průmyslové 
lezení, Power Industry. O vlastnostech a výhodách nového 
postroje, který najdete v nabídce společnosti Carl Stahl a dalších 
novinkách, jsme se informovali přímo u zdroje.

Novinka na trhu:  
Power Industry

Společnost Kaya Safety je hrdá na to, 
že má dobré a dlouhodobé partnery 
v Evropě, kteří mimo jiné oceňují 

i ochotu firmy naslouchat jejich zkušenostem 
a požadavkům v oblasti vývoje. Právě na 
základě zpětných vazeb z východní Evropy 
si společnost uvědomila potřebu neustále 
zlepšovat stávající produkty, ale také portfolio 
vysoce komfortních úvazků řady Kaya rozšířit 
a doplnit o tento nový víceúčelový postroj. 
Cílem je zvýšit míru bezpečnosti a pracovního 
pohodlí v oblasti průmyslového lezení. 
Postroj Power Industry představuje velice 
komfortní a vysoce bezpečnou volbu za velmi 
dostupnou cenu.

Inovace pro 
vyšší komfort
a pohodlné užívání

Power Industry přináší mnohé novinky
v řešení oproti předchozím řadám postrojů 
Kaya. „Hlavním zlepšením jsou bezesporu 
nové rychlospony. Jsou snadno ovladatelné, 
spolehlivé, s barevným indikátorem zapnutí 
pro snadnou vizuální kontrolu. Zavedli jsme 
otočné body pro pracovní polohování. Nově 
je lze polohovat o 180° vpřed či vzad, dle 
potřeby uživatele,“ představuje inovace na 
postrojích Gizem Ünsal, obchodní manažerka 
společnosti Kaya Safety pro evropský trh. 
„Díky speciálnímu řešení je také dlouhodobě 
chráněn proti poškození identifikační štítek 
postroje, což napomáhá rychlé, přesné 
identifikaci výrobku a snadné evidenci při 
revizích.“ Tato zlepšení aplikuje Kaya Safety 

i u ostatních typů postrojů pro zachycení pádu 
a pracovní polohování.

Praktičtější  
řešení podle  
přání zákazníků

Postroj Power Industry byl společně 
s ostatními novinkami prezentován na veletrhu 
A+A v německém Düsseldorfu. Na trhu je od 
podzimu 2017 a společnost Kaya Safety na 
něj získala již první ohlasy. „Zákazníci jsou 
s novým typem postroje spokojeni. Roli v tom 
bude hrát i skutečnost, že se na jeho vývoji 
sami podíleli, a i díky nim je prakticky řešený,“ 
říká obchodní manažerka Gizem Ünsal. 

Více pohodlí 
i v lanovém přístupu

Praktických zlepšení se ke konci roku 
2017 dočkaly i postroje pro lanový přístup,  
v čele s postrojem Power Access. Mimo výše 
uvedená vylepšení mají tyto postroje speciální 
poutka pro připojení pracovní sedačky. 
Sedačku tak lze snadno a rychle připnout 
i odepnout, a to mimo bod, ve kterém jsou 
připojeny nástroje pro výstup a sestup po 
laně. V pracovním bodě pak zůstává více 
prostoru a je při práci přehlednější. Postroje 
disponují také větším množstvím poutek 
v oblasti bederního pásu a nohaviček, aby si 
uživatel mohl podle potřeby organizovat své 
nástroje a snadno se k nim dostal i během 
práce z lana. 
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Postroj pro zachycení pádu 
a pracovní polohování

Elastická poutka 
fixují nohavičky  
v žádoucí pozici. 

Na bederním pasu 4 velká 
poutka pro nářadí, každé 
s nosností 25 kg. 

Body pro pracovní 
polohování z hliníkové 
slitiny s možností 
nastavení polohy. 



Pro ukázku nových typů postrojů Kaya Safety kontaktujte  
svého partnera u společnosti Carl Stahl nebo info@carlstahl.cz

Power Industry. 
Pětibodový postroj s nezávisle nastavitelnými popruhy pro bezpečnou práci a pracovní polohování, 
lanový přístup, zachycení pádu a záchranu. Certifikován dle norem EN 361, EN 358, EN 813, EN 12277.
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Identifikační štítek 
produktu bezpečně 
chráněný proti 
poškození. 

Speciálně navržené 
D-kroužky z hliníkové slitiny 

pro snadné používání.

Antibakteriální a ergonomické 
výstelky pro maximální 

komfort při užívání.

Ocelové spony pro 
rychlé a snadné 

nastavení úvazku.

Prošíváno speciální 
přízí na dokonale 

přesných CNC strojích. 

Automatické hliníkové rychlospony 
s indikátorem pro rychlé a bezpečné 

zapnutí, nastavení popruhu a uvolnění.
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Téma

Zástupce firmy Carl Stahl si pozvala 
do studia také Česká televize, aby 
divákům poradili, jak správně převážet 

a kotvit náklad na autě. „Mám z toho velmi 
dobrý pocit. Na základě této osvětové akce 
se na nás obrací čím dál větší množství 
profesionálů a také mnohé firmy se začaly 
o tuto problematiku zajímat. Všichni, včetně 
médií, chtějí o pravidlech bezpečného jištění 
vědět více, a to je jediná cesta ke zlepšení 
situace na našich silnicích. Samozřejmě 
víme, že je to běh na dlouhou trať, ale 
jsme rádi, že se v České republice podařilo 
vzbudit zájem o dlouhodobě podceňované 

Bezpečnost na cestách 
je pro firmu Carl Stahl 
stále aktuální téma
Již tři roky se firma Carl Stahl věnuje osvětové kampani na téma Správné jištění nákladu 
na českých a slovenských silnicích, což vzbudilo nemalý zájem odborníků i médií. 

téma nejen u spedičních firem, ale také 
u samotných řidičů,“ komentuje obrat 
k lepšímu jednatel společnosti Carl Stahl 
Dominik Kubik, jehož rady a tipy sledovali 
diváci u obrazovek po celé České republice.

K vyššímu zájmu o správné jištění nákladu 
na našich vozovkách napomáhá i současná 
situace na trhu práce. Řidičů je málo, a proto 
i oni už mohou mít určité požadavky na kvalitu 
aut i na zkvalitnění jištění převáženého nákladu 
a nemusejí za každou cenu riskovat své životy 
ani životy ostatních. Jak potvrdil zástupce 
prodejce vozů Scania, české spediční firmy 
v současnosti čím dál více investují do kvality 

nových vozidel. A tento trend se začíná 
projevovat i v oblasti zabezpečení nákladu.

Nejdůležitějším faktorem 
bezpečného jištění nákladu je 
vzdělávání firem a řidičů

Klíčem ke zlepšení situace je bezesporu 
vzdělávání firem i jednotlivců zabývajících se 
dopravou. Nejdůležitější není používat ty nebo ony 
výrobky, ale hlavně umět náklad správně zajistit. 
Na to by mělo vedení firem klást největší důraz 
– na školení svých zaměstnanců. Problémem 
bohužel je, že ani mnohé autoškoly jištění nákladu 
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Klíčovým faktorem 
bezpečného jištění 

nákladu je vzdělávání 
firem a řidičů. Odborné 
školení včetně názorné 
demonstrace poskytuje 
firma Carl Stahl přímo 

ve firmách.



nevyučují. Profesionální řidiči pak vůbec nevědí, jak 
správně kotvit. Tato školení jsou firmám schopni 
poskytnout odborníci z firmy Carl Stahl.

Odborné znalosti + praktické 
dovednosti = zkvalitnění 
služeb v oblasti dopravy

Zjistěte, jak správně jistit náklad, přímo u vás 
ve firmě. Odborné školení včetně názorné 
demonstrace správného jištění nákladu se firma 
Carl Stahl rozhodla nyní poskytovat také přímo ve 
firmách. Protože jedině profesionální vzdělávání 
a předávání dlouholetých zkušeností může vést ke 
zlepšení situace na českých silnicích a zkvalitnění 
poskytovaných služeb v oblasti dopravy. 

Zástupce firmy Carl Stahl si pozvala do studia také 
Česká televize, aby divákům poradili, jak správně 
převážet a kotvit náklad na autě. ▼ ▼
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Nejdůležitější 
není používat 

ty nebo ony 
výrobky, ale 
hlavně umět 

náklad správně 
zajistit. 

K zajištění 
nákladu 
používáme 
vždy 
prostředky, 
které splňují 
požadované 
bezpečnostní 
předpisy 
a certifikace, 
tak jako tomu 
je v tomto 
případě.
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www.carlstahl.cz personal@carlstahl.cz

ROZTÁHNI KŘÍDLA 
A PŘIDEJ SE K NÁM!

CHCEŠ PRACOVAT VE STABILNÍ SPOLEČNOSTI 
A RŮST SPOLEČNĚ S NÁMI?


