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20 let společnosti GIGA,
to je přes 4 000 elektrických
kladkostrojů a 1 100 jeřábů
Společnost GIGA je předním výrobcem mostových jeřábů
a kladkostrojů. V letošním roce slaví společnost
20 roků od svého založení. O historii, ale i budoucnosti
společnosti GIGA, spol. s r.o. Příšovice jsme si povídali
s ředitelem a majitelem, panem Rudolfem Fišerem.

Značka GIGA slaví v letošním roce dvacetiletou tradici na trhu zdvihací techniky. Společnost byla založena 16.1.1991. V dubnu
1993 byla značka GIGA zaregistrována jako ochranná známka. V době založení firmy bylo mým prvním cílem dodávat na

KLADKOSTROJE

• Elektrické lanové kladkostroje GIGA řady GHM
• Elektrické lanové kladkostroje GIGA – starší řada GSM
• Elektrické řetězové kladkostroje GIGA typu CH
• Elektrické lanové kladkostroje speciální
• Zdvihová ústrojí otevřeného typu (vrátky)

KOMPONENTY PRO STAVBU JEŘÁBŮ
• Pojezdové jednotky a příčníky pro mostové jeřáby
• GIGAmatic a GIGAtronic
přetěžovací pojistka a monitoring jeřábů
• Elektrické rozváděče pro zdvihací zařízení

konstrukce s nosností do 10 tun. Tato
první řada kladkostrojů byla představena
odborné veřejnosti na na Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně v roce
1992 a stala se pevným odrazovým
můstkem pro další produkci. Přirozeným

3D model dvounosníkového
mostového jeřábu
GDMJ o nosnosti 120 tun,
elektrárna Ledvice

český trh kvalitní fungující komponenty
jeřábové techniky a prvními produkty byly elektrické lanové kladkostroje vlastní

JEŘÁBY
• Mostové jeřáby jednonosníkové
• Mostové jeřáby dvounosníkové
• Podvěsné mostové jeřáby
• Portálové jeřáby a poloportálové jeřáby
• Mostové jeřáby speciální
• Otočné sloupové a konzolové jeřáby
• Pojízdné konzolové jeřáby

vývojem na trhu po
první řadě lanových kladkostrojů následovaly vývoj a výroba druhé řady kladkostrojů GHM
o nosnostech do 12 500 kg. V roce 2005
byla na trh uvedena třetí řada elektrických lanových kladkostrojů typu GHM
do nosnosti 25 000 kg, která byla následně v roce 2006 rozšířena až do nosnosti
50 000 kg.

V roce 1999 společnost GIGA zahájila
provoz v nové výrobní hale s administrativní budovou v Příšovicích, které byly postaveny na zelené louce. V té době se výrobní program rozrostl o produkci
kompletní jeřábové techniky, hlavně mostových jeřábů a zájem o výrobky společnosti GIGA byl takový, že již po dvou letech provozu nové výrobní prostory
kapacitně nestačily a v roce 2002 tak musely být výrobní haly prodlouženy, včetně
dalších kancelářských prostor. V současné
době GIGA nabízí celé spektrum zdvihací
techniky: jednonosníkové mostové jeřáby
a dvounosníkové mostové jeřáby, poloportálové a portálové jeřáby, otočné jeřáby, lanové kladkostroje, řetězové kladkostroje, vrátky a komponenty pro stavbu
jeřábů, včetně unikátního zařízení pro sledování provozních stavů jeřábů – GIGAtronic. I nadále pokračuje v trendu vývoje
kladkostrojů a jeřábů tak, aby splňovaly ty
nejpřísnější kritéria, která jsou od nich
zákazníky očekávána. Uplynulé období

Dvounosníkový
mostový jeřáb
GDMJ o nosnosti 120 tun
a rozpětí 41m,
v elektrárně Ledvice
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T+T: Co Vás přimělo změnit statut
zaměstnance a vydat se na cestu
konstrukce vlastního zařízení, kdy
jste začínal kladkostroji, dnes vyrábíte nejenom jeřáby, ale i jednotlivé komponenty?

Podvěsný mostový jeřáb GIGA

Samotnému rozhodnutí předcházel průzkum trhu, ze kterého vyplynulo, že na českém trhu bylo dostatek volného prostoru
pro výrobce zdvihacích zařízení. Začátky
byly opatrné, v pronajatých prostorách
jsem nejprve sám, posléze s narůstajícím
počtem spolupracovníků produkoval v kusových sériích kladkostroje, posléze i jeřáby a další komponenty jeřábové techniky.
Dnešní podoba společnosti GIGA je zcela
Poloportálový jeřáb GPMJ 5 t – 9,5 m, UnionOcel Praha

Mostový jeřáb GJMJ 10 t – 5,1 m, Okulovka – Rusko

i současnost ukazují, že společnost GIGA,
spol. s r.o. je kvalitním partnerem na českém trhu zdvihacích zařízení se silným
vlastním zázemím techniků a špičkového
dílenského zpracování produktů.

T+T: Jak jste se dokázal vypracovat ze zaměstnance v uznávaného
dodavatele na trhu zdvihací techniky?
Mám vzdělání technického směru a technika, to je obor, který mě baví téměř od
dětských let. Po ukončení studií jsem nastoupil do zaměstnání na pozici konstruktéra a později jsem měl i další funkci revizního technika zdvihacích zařízení.
V devadesátých letech minulého století
byly v Česku k dostání zejména kladkostroje značky Balkankar, které nahradily

výrobu známých Křižíkových závodů.
Sporadicky byla k dostání i zařízení německých výrobců. Z pozice revizního
technika jsem měl možnost studovat jak
zařízení samotná, tak i potřeby uživatelů
a mohu říct, že právě v té době se datují
základy dnešního dvacetiletého působení
firmy GIGA na trhu.

samostatně hospodařící jednotkou, produkující ve vlastních výrobních prostorách
zdvihací zařízení.

T+T: Jsou komponenty firmy GIGA
volně dostupné/prodejné?
Samozřejmě nabízíme, kromě technologických celků, i samostatně prodejné

Současné výrobní a kancelářské prostory firmy GIGA, spol. s r.o.

www.technikaatrh.cz
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ekonomice vůbec podaří. Vývoj trhu v následujících několika letech se bude lišit
v závislosti na odvětví. Myslím si, že velkou šanci má v blízké budoucnosti strojírenství, prostě těžké komponenty, obráběcí a svařovací procesy, tam je doména
českých firem.

Mostový jednonosníkový jeřáb
s konzolovými kladkostroji
a lanovou stabilizaci
na magnetové traverze

T+T: Jste nejenom českou firmou,
ale expandujete i na trhy mimo
náš stát? Vaše obchodní aktivity
zasahují do rusky mluvících zemí,
ve Vašem portfoliu je i Maďarsko,
Rumunsko a Chorvatsko. Je to expanze firmy nebo hledání nových
odbytišť s možným přesunem výrobních technologií?

komponenty, jakými jsou pojezdové jednotky a příčníky pro mostové jeřáby, zařízení
GIGAmatic a GIGAtronic – přetěžovací pojistky a monitoring jeřábů, stejně jako elektrické rozváděče pro zdvihací zařízení. Pro
nás není prvotní prodat pouze zařízení, ale
nabízíme komplexní služby, včetně inženýringu. Prodejem jeřábu naše služby u zákazníka nekončí. Jeřáb je zařízení, o které je
potřeba neustále pečovat, jen tak může zákazníkovi dobře sloužit po desetiletí.

T+T: V současné době patříte mezi
významné zaměstnavatele regionu
Turnov. Dodává Vám tento statut
nějaké výhody, ať už v pozici k zákonodárcům, či jiným zvýhodněním?
Nemohu říci, že by se jednalo o hmatatelné
výhody. Někdy i naopak. Společnost GIGA
má dnes téměř 50 zaměstnanců, z nichž
část tvoří dlouhodobě zdravé jádro. Kvalitní zaměstnanci jsou základem našeho
výrobního programu. Najít dnes kvalitního, šikovného a vzdělaného zaměstnance

pro zakázkovou výrobu zdvihací techniky,
to je téměř umění. Za dvě desetiletí se mě
a mým kolegům podařilo vybudovat silný
tým dobře konkurující i zahraničním prodejcům jeřábové techniky.

T+T: S ohlédnutím dvaceti roků
zpět, kde vidíte základ Vašeho
úspěchu?
Trhu jeřábové techniky jsem obětoval
mnoho hodin práce, jak ve všední dny, tak
o víkendech. Mám štěstí na kolegy, kteří se
mnou byli ochotni značku GIGA budovat.
Na Vaši otázku je jednoznačná odpověď:
Úspěch je vydřený a vyvážený tvrdou prací,
pracně nabytý zkušenostmi a opravdu hodinami práce na úkor volného času a dovolené. Bez těchto vkladů by GIGA nebyla
tam co je dnes.

T+T: Jakou prognózu by jste dal
dalšímu vývoji průmyslu v Česku?
Dostat se zpět na čísla roku 2007 a 2008
bude těžké, otázkou je, zda se to naší

Mostový jeřáb GJMJ 2x0,8 t –16 m s drapákem a antikyvem

O ruský trh se zajímáme zhruba dva roky.
Absolvovali jsme certifikaci GOST R a povolení státního technického dozoru Ruska, opravňující naši společnost k prodeji
jeřábů GIGA na území Ruské federace.
Certifikaci jsme podstoupili v rámci našeho výrobního programu pro jednonosníkové mostové jeřáby, dvounosníkové mostové jeřáby, podvěsné jeřáby, otočné
sloupové jeřáby, otočné konzolové jeřáby
a mostové jeřáby s konzolovou kočkou.
Pro obchodování na ruském trhu jsme si
našli partnera a založili firmu GIGA Severo-západ se sídlem v Sankt Peterburgu,
prostřednictvím kterého se nám již podařilo prodat první jeřáb. Můžu říct, že to není jednoduchý trh, je to spíše běh na delší
trať, ale už začíná nést plody. Inženýrské
práce a výroba komponent probíhá v Česku, výrobu nosníků a jeřábových drah,
včetně kompletace májí na starosti už naše pobočky v zahraničí.

T+T: Jak jste obchodně úspěšní na
západ od našich hranic?
Na západ od našich hranic je poměrně
velká konkurence, naší doménou je Česko, Slovensko a Východní Evropa. Nicméně jsme zajímavými partnery v oblasti manipulační a jeřábové techniky pro české,
ale i zahraniční firmy v Česku působící. Jsme firmou, která má 24hodinový servis se
zárukou rychlého dojezdu a odstranění
problému. Firma, která jeřáby vyrábí, odstraní problém snadněji a rychleji než jenom obchodní zastoupení zahraničního
dodavatele.

GIGA, spol. s r.o.
odštěpný závod mostové jeřáby
Příšovice 218
463 46 Příšovice
tel.: +420 482 427 020
fax: +420 482 728 485
e-mail: giga@gigasro.cz
http://www.gigasro.cz
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