
Výrobce výtahů Stros inovuje pod tlakem amerických elektráren 
 

PRAHA, 10. února 2011 – Česká společnost STROS - Sedlčanské 

strojírny, a.s. dodala v uplynulých letech na americký trh jedenáct 

vysoce specializovaných průmyslových výtahů.  

Největší podíl vyvezených výtahů míří do velkých elektráren a 

průmyslových provozů. V letošním roce plánuje společnost dál 

posilovat export na americký trh a výhledově na něm získat většinový 

podíl. 

Dodavatel průmyslových a stavebních výtahů, společnost Stros - 

Sedlčanské strojírny, a.s. posílila v loňském roce svou pozici na 

americkém trhu. Můžou za to zakázky realizované pro velké elektrárny 

a průmyslové provozy. Jednou z takových je dodávka výtahu HS-2000-F 

pro elektrárnu Plant Scherer nedaleko Atlanty, která patří mezi 5 největších výrobců elektřiny v USA.  

Zajímavý příběh o tom, jak výrobce inovuje svůj produkt za pochodu pod taktovkou odběratele, 

popisuje generální ředitel společnosti Stros Ing. Ladislav Filip: „Výtah pro elektrárnu Plant Scherer je 

svým způsobem prototyp. Výtah je osazen novým řídicím systémem, takzvaným Selective-Collective, 

který byl vyvinut ve spolupráci s pražskou firmou Tenax na základě specifických požadavků 

amerického trhu. Výtah je doslova prošpikován sofistikovanou elektronikou, protože na rozdíl od 

běžných výtahů musí obstát v náročném prostředí všudypřítomného prachu.“  Výtah pro tepelnou 

elektrárnu Plant Scherer představuje zlomek z celkových dodávek na americký trh. Jen do elektráren, 

které spadají pod největší americký koncern Southern Company, dodala společnost již tři průmyslové 

výtahy. 

V tendrech uspěla česká společnost díky jedinečnému know-how a také díky svému zastoupení v 

USA, firmě Hoist-Co. Ta se specializuje výhradně na dodávky, instalaci a servis průmyslových výtahů a 

na americkém trhu působí více než třicet let. „Dlouholeté zkušenosti a vysoká profesní odbornost 

dělá z firmy Hoist-Co ideálního partnera. Za dva roky spolupráce s Hoist-Co jsme na americký trh 

dodali jedenáct průmyslových výtahů. Vedlejším produktem této spolupráce, nikoli však druhořadým, 

je tlak na neustálou inovaci našich produktů. V konečném důsledku se to projevuje i u našich 

subdodavatelů, kteří musí také přinášet neustále nové nápady“, dodává k tématu Filip.  

Letošní rok plánuje společnost Stros, Sedlčanské strojírny a.s. zvýšit počet strojů dodaných na 

americký trh. Dopomoci by k tomu měly reference od prestižních zákazníků a kvalitní zastoupení. 

Výhledově počítá firma se získáním majoritního podílu na americkém trhu.  

O společnosti 

STROS - Sedlčanské strojírny, a. s., se v současnosti specializuje na konstrukci a výrobu stavebních 

výtahů a jejich komponent. Převážná část současné produkce firmy je exportována do zahraničí, 

především do USA a Kanady, do evropských zemí (Anglie, Dánska, Skandinávie, Španělska, Francie, 

Slovenska, Maďarska a Ruska), ale i do jiných míst světa např. SAE a Kataru. Téměř 200 výtahů 



pracuje v jihovýchodní Asii (Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko). Kvalita výrobků je ověřena 

provozem v extrémních podmínkách tropů, pouští i za polárním kruhem. V rámci doplňkového 

výrobního programu podnik vyrábí například kontinuální sklářské pece a odhlučňovací boxy. Kromě 

toho podnik spolupracuje s dalšími tuzemskými i zahraničními firmami v oblasti kooperace 

(svařování, obrábění a finálních povrchových úprav), k dispozici je vlastní tryskací box a lakovna. 


