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2Historie

Historie

Kovárna byla založena v třicátých letech dvacátého století původními majiteli bratry Jirkovými. Hlavním sor-

timentem byla výroba seker a ručního nářadí, které se vyvážely pod ochrannou známkou do zahraničí. Po 

znárodnění byla výroba seker a ručního nářadí utlumena  a nahrazena zápustkovým kováním (nože pro důlní 

bagry, nohy stahováků, příruby apod.).

V roce 1992 byla kovárna vrácena původním majitelům. Od roku 1994, po dohodě zbývajících dědiců o resti-

tuci a odkoupení, byl provoz kovárny připojen k fi rmě STAKO Červený Kostelec s.r.o. Po těchto majetkových 

změnách pokračovala kovárna ve výrobě zápustkových výkovků jako samostatný provoz fi rmy. 

Kovárna dříve
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Představení společnosti 

V roce 2016 přemístila zápustková kovárna veškeré výrobní technologie do areálu Dědov u Teplic nad Metují 

a tím významně rozšířila své výrobní i technologické kapacity. Firma i nadále pokračuje ve své tradici ková-

renství pod obchodním jménem STAKO Červený Kostelec s.r.o. - zápustková kovárna. 

Kovárna se specializuje na výrobu zakázkových zápustkových výkovků do hmotnosti cca 24 kg, do průměru 

300 mm, nebo do délky 500 mm z různých tříd oceli, včetně nerez oceli.

V procesech tepelného zpracování provádíme operace: žíhání normalizační, na měkko, a ke snížení pnutí.

Jsme schopni zajistit kompletní třískové i beztřískové obrábění, chemicko-tepelné zpracování, povrchové 

úpravy (galvanické, žárové zinkování, pocínování, pokovení, lakování).

K výrobkům můžeme doložit výsledky nedestruktivních zkoušek, chemických a mechanických analýz, dle 

požadavku zákazníka.

Kovárna dnes
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Technologické vybavení

Technologie podniku

Kovárna se specializuje na výrobu zakázkových zápustkových výkov-

ků do hmotnosti cca 24 kg, do průměru 300 mm a do délky 500 mm 

z různých tříd oceli, včetně nerez oceli.

Výkovky nabízíme včetně tepelného zpracování provádíme operace: 

žíhání normalizační, na měkko, a ke snížení pnutí. 

Jsme schopni zajistit kompletní třískové obrábění dílů - soustružením, 

frézováním, vrtáním.

Dle požadavku dodáme výkovky i včetně povrchové úpravy (galvanické, 

žárové zinkování, pocínování, pokovení, lakování).

Technologické vybavení zápustkové kovárny

• Buchar KPH 1250

• Zápustkový klikový lis

• LZK 1000 t

• LZK 1600 t

• Frikční lis

• LVR 1600 t

• Ostřihovací lis

• LKO 315, LDK 200, LENP 100, LE 160/35, LENP 63A

Stroj



• Rotační výkovky

• Kroužky a Matice

• Speciální produkty:
 Zátky DN 50 - DN 250

 Hřídele

 Hřídele vačkové

 Hřídele vyvažovací

 Hřídele klikové

 Vrtné korunky do hm. 20 kg

 Armatury

 Články řetězů

 Hydraulická oka

 Speciální tvarové výkovky - zemědělská technika

Výkovky do ø 300 mm, celkové délky 500 mm a hmotnosti 24 kg
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Výrobní program kovárny

Články řetězů

Kroužky a matice

Zátky DN 50 - DN 250

Vrtné korunky

Speciální tvarové 

výkovky

Hřídele vyvažovací

Hřídele vačkové

Rotační výkovky

ž
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Rotační výkovky

• Rotační výkovky
 Do 20 kg

 Do ø 300 mm

• Kroužky a matice
 Max. ø 300 mm

 Max. výška 180 mm
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Kuželové zátky

• Speciální produkty
  Zátky velikosti DN 50 – DN 250velikosti DN 50 – DN 250
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Hřídele

• Hřídele vačkové

• Hřídele klikové

• Hřídele vyvažovací
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Vrtné korunky

• Vrtné korunky 

 Do hmotnosti 20 kg

 Dodáváme včetně tepelného 

 zpracování a obrobeni
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Armatury

• Armatury
 Dodáváme z různých 

 materiálů včetně nerez oceli
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Články řetězů

• Články řetězů

• Díly pro manipulaci
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Hydraulická oka

• Hydraulická oka 
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Výkovky pro zemědělskou techniku

• Nabízíme speciální tvarové 
 výkovky

• Výkovky pro zemedělskou 
 techniku

dělskou
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Stahováky

• Stahováky ložisek
 Nabízíme ucelenou řadu dvouramenných a tříramenných stahováků ložisek 

 a další použití. 

• Dvouramenné stahováky typ DS1, DS2, DS3 ZN SDP 2

• Tříramenné stahováky typ
 MS 1

 MS 2

 MS 3 

Rozměry a hmotnosti jednotlivých stahováků

Rozměry v mm
A B

C Hmotnost (kg)
min. max. min. max.

DS1 35 80 180 290 130 0,93
DS2 50 120 190 180 180 1,3

DS3 ZN 50 160 215 210 210 2
MS - 1 20 130 260 230 230 3,6
MS - 2 30 190 365 300 300 7,9
MS - 3 100 350 540 565 565 18,3
SPD - 2 35 115 290 230 230 2,25
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Reference fi rmy

Spolupracujeme v průměru se 120 odběrateli a to z tuzemska i ze zahraničí. Z našich trvalých zákazníků 

uvádíme např. fi rmy:

SIEMENS (export Německo, Maďarsko)

MOTORPAL Jihlava, a.s.

AGROSTROJ Pelhřinov, a.s.

JIHOSTROJ Velešín, a.s.

a další fi rmy



Společnost obdržela 

certifikát ISO 9001:2008

17Řízení kvality

Řízení kvality



Společnost obdržela 

certifikát ISO 14001:2004

18Řízení kvality

Řízení kvality
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Naše krédo

Poctivou prací vyrábět kvalitní výrobky, které Vám, našim klientům, přinesou prosperitu, úspěch 

a konkurenceschopnost. Chceme pro Vás být symbolem kvality a rychlosti práce a spolehlivým 

partnerem za příznivou cenu.

Výkovky s tradicí
Váš tým

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Dědov 56, 549 57 Teplice nad Metují

Tomáš Staš - jednatel 

mob.: +420 603 202 715

e-mail.: kovarna@stako-ck.cz

Jan Staš - obchod, nákup 

tel.: +420 491 462 553, mob.: +420 724 211 735

e-mail.: kovarna@stako-ck.cz

Lenka Burešová - fakturace

tel.: +420 491 462 553, fax: +420 491 462 710

mob.: +420 733 735 844

e-mail.: fakturace@stako-ck.cz

www.stako-ck.cz

Nový provoz kovárny je umístěn v obci Dědov, 

Teplice nad Metují



www.stako-ck.cz

Červený Kostelec s.r.o.
Zápustková kovárna
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