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ÚVODNÍ SLOVO

Milé kolegyně a milí kolegové,

připoutejte se prosím …… přistáváme!

Tento rok byl jako jízda na horské dráze. Pomalé stoupání 

na startovací rampu, pak ohromná, dechberoucí jízda, pár 

vývrtů, sem tam nějaká zatáčka a na závěr prudké brzdění do 

cíle. Jak se říká: „zážitek má být hlavně silný, nezáleží, jestli je 

příjemný nebo nepříjemný“, tak na jízdu roku 2022 asi nezapo-

meneme dlouho. Dvacátého čtvrtého února byl venku ještě 

mráz a nečekaně se nám všem do jízdy připletl ruský medvěd. 

Většina z nás si myslela, že zavrčí a zaleze zpět, nejlépe k dlouhé-

mu zimnímu spánku, ale bohužel se rozhodl zničit vše, co bylo 

pro naši poválečnou generaci nejvzácnější, to, co jsme si začali 

užívat jako samozřejmost. Za poslední roky se národy celé 

Europy učily respektovat jeden druhého, najít si vztah 

k milionům uprchlíků z Asie, Afriky a Evropy, dnes i z Ukrajiny, 

a najednou si ze všeho nejvíc přejeme svobodu a mír.

Letošní rok nás nezajímaly jen zprávy z fronty a informace 

o zdravotním stavu psychicky nemocného medvěda, pozorně 

jsme sledovali situaci i na trhu, každý den jsme usilovně pracova-

li, nakupovali a prodávali, učili se a zdokonalovali, vždyť kdo se 

může pochlubit, že v tak turbulentím roce může polovinu své 

miliardové EBITDY věnovat svým zaměstnancům. Nadto jsme 

proinvestovali 350 mil korun. Za zmínku stojí nová, 6.700 m2 

velká hala hutního střediska pro zpracování třísek a plechů, 

nová výrobní a skladovací hala v Kolíně pro výrobu SDK profilů, 

nová hala v Litovli se svařovací linkou na profily, nová NC 

ohýbačka a showroom pro středisko Střech ve Velvarech, nová 

hala na pronájem v Kolíně a v Košicích, jakož i rekonstrukce 

neutralizační stanice a podélné dělící linky Salico ve Velvarech. 

My ale chceme další jízdy a další emoce. Covid nás přestal 

omezovat, a tak se nám letos podařilo uspořádat 10 teambuildin-

gů a 6 výstav doma i v zahraničí a konečně můžeme sdílet své 

zážitky i skrze sociální sítě. Užívám si na Instagramu každou vaši 

fotku z Vašich společných i soukromých akcí, jak jezdíte na kole 

nebo grilujete, ale i jak pracujete nebo odpočíváte. Vždyť kdo ví, 

jestli budeme mít příští rok tolik příležitostí k úsměvu jako letos. 

Válka na Ukrajině se začíná dotýkat nás všech. Přes očekávaný 

výrazný pokles poptávky a ohromný růst cen energií se nám jen 

těžko podaří zopakovat vynikající výsledek hospodaření letošní-

ho roku. Cenovému vývoji energií se zkusíme bránit alespoň 

vlastní FVE elektrárnou o celkové kapacitě 2,5 MWp, ale kdo ví, 

jakých překvapení se ještě dočkáme, a tak jsem přesvědčen, že 

ani naše další jízda nebude bez zážitků, troufnu si říct, 

že dostatečně silných.

Mezi ně bude určitě patřit i odštěpení „hutní“ divize. Desítky let se 

o značku Comax dělila „huť“ a „lakovačka“. Po úspěšném převze-

tí německé huti Oetinger jsem se rozhodl aktivity Comaxu 

produktově rozdělit na ocel a hliník. Do nově odštěpené společ-

nosti Oetinger CZ, s.r.o., přejdou všechna výrobní aktiva a všichni 

zaměstnanci výrobního střediska „huť“, přičemž o nájem a všech-

ny služby v areálu se bude nadále starat kompletní tým 

METAL TRADE COMAX, a.s., a za své služby bude fakturovat 

adekvátní odměnu.

Na závěr bych Vám všem chtěl poděkovat za dlouholetou spolu-

práci a rád bych popřál novému generálnímu řediteli Lukáši 

Hanusovi hodně úspěchů při řízení. Nezříkám se odpovědnosti 

za společnost, nadále zůstávám ve funkci předsedy představen-

stva, ale operativní řízení METAL TRADE COMAX, a.s., přenechá-

vám Lukášovi. Jsem přesvědčen, že jak ocelový COMAX pod 

Lukášovým vedením, tak hliníkový OETINGER pod vedením 

Lubomíra Pajonka naplní všechny cíle udržitelného rozvoje

našeho koncernu i do budoucna.

      Marián Manda     
   předseda představenstva
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EKONOMICKÉ VÝSLEDKY  SPOLEČNOSTI

COMAX v roce 2022
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K dominantním investicím ve Velvarech patří výstavba nové haly 

hutního provozu. Má úctyhodných 6.700 m2 a patří k našim 

největším. Je určena pro úpravu hliníkových třísek a dalších 

hliníkových odpadů briketováním nebo paketováním. Výše

investice dosáhla 55 mil. Kč.

V hale byla instalována nová drtící linka DI mechanik v hodnotě 

8 mil. Kč pro úpravu třísek před vstupem do briketovacích linek, 

aby se zvyšil jejich výkon, a dále deemulgační nádrže pro 

separaci olejů z řezných emulzí.

Součástí investice bylo i přestěhování briketovacích linek 

do nové haly, která nabízí větší počet kojí pro skladování třísek 

a menší vzdálenost skladu od výrobní haly, čímž klesá spotřeba 

pohonných hmot, a dále přestěhování paketovacího lisu, čímž 

se snížuje hluk spojený s provozem lisu. 

V neposlední řadě došlo v provozu hutní výroby k výraznému 

odhlučnění tavírny – jižní stěna byla nahrazena protihlukovými

panely, výše investice dosáhla 3 mil. Kč.

Jako každý rok, i letos jsme investovali velkou část zisku předchozího roku do nových technologií a s nimi souvisejících 

nemovitostí. Naplnili jsme náš investiční plán a v úhrnu investovali 350 mil. Kč. 

Letošní investice ve Velvarech byly završeny nákupem pozemků ke scelení areálu pro další rozvoj – investice činila 17,5 mil. Kč. 

Celkově dnes COMAX spravuje 550.000 m2 vlastních pozemků (Velvary, Kolín, Litovel).

V lakovací komoře v provozu lakovací linky byla instalována nová 

automatická myčka sudů. Investice v hodnotě 1,2 mil. Kč usnad-

ňuje práci, zlepšuje ergonomii servisních úkonů lakovací komory 

a zároveň napomáhá udržitelnosti provozu lakovací linky. 

V minulosti nebylo jiné cesty, jak sanovat prázdné obaly 

od nátěrových hmot, které spadají do kategorie nebezpečného 

odpadu, než sud od barvy manuálně umýt ředidlem, zevnitř 

i zvenku. Pneumatická myčka je napojena do centrálního 

systému recyklace ředidel, a tak je dnes mytí o mnoho jednoduš-

ší. Použité ředidlo se recirkuluje a postupně obměňuje přídavkem 

oplachového čistého ředidla pro dosažení maximálního mycího 

účinku. Zcela čisté ředidlo je využíváno jen pro závěrečný oplach, 

aby výsledek splňoval požadavky odběratele pro účely násled-

ného zpracování. Proces automatického mytí trvá cca 10 minut.

Ke snížení spotřeby elektrické energie pro osvětlení výrobních 

a skladových hal v provozu lakovací linky byla letos dokončena 

výměna stávajícího osvětlení za LED svítidla v hodnotě 

3,5 mil. Kč.

Velvary

POZEMKY

HUTNÍ PROVOZ LAKOVACÍ LINKA

Interiér haly Nový plášť tavírny

Nová hala hutního provozu

Myčka sudů
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Kolínské investice 2022 reprezentuje nová hala pro výrobu SDK 

profilů, s navazujícím skladem a expediční plochou – výše 

investice dosáhla 45 mil Kč. 

Provoz SDK byl do Kolína přestěhován z Velvar a díky velkorysé-

mu prostoru v nových halách mohla být do Kolína přesunuta 

i linka z Litovle určená na výrobu UA profilů, jež s výrobou SDK

souvisí.

Kolínské strojní vybavení bylo dále rozšířeno o novou profilovací 

linku v hodnotě 13 mil. Kč a výrobní haly byly nově osazeny 

4 mostovými jeřáby. 

Na investici do výrobního zázemí navázala rekonstrukce bývalé 

zámečnické dílny sloužící dnes jako administrativně-technické 

zázemí vč. výstavby nových šaten, sprch a toalet pro dělníky 

SDK provozu - náklady spojené s přestavbou budovy na kance-

láře a částečně ubytovací zařízení činily 2 mil. Kč.

I v našem výrobním závodě v Litovli jsme letos dokončili výstav-

bu nové haly o výměře 3.000 m2 se 2.800 m2 zpevněných ploch 

pro nakládku kamionů. V hale je instalována nová vysokokapa-

citní svařovací profilovací linka na výrobu jeklů, trubek a speci-

álních profilů. Linka bude vybavena přesným měřením tvaru, 

defektoskopií a metalizací sváru pozinkovaných profilů. Balení 

bude automatické pomocí páskovacích rámů, což velmi 

zefektivní výrobu.

Dále bude do haly instalováno nové laserové výrobní zařízení 

ADIGE LT Fiber EVO na vypalování otvorů do námi vyrobených

profilů.

Dalším zařízením bude NC pila MOD 715 na dělení ucelených 

svazků profilů na přesné délky dle požadavků zákazníků a nově 

pořizujeme 3 mostové jeřáby o nosnosti 5t plus vysokozdvih

značky Combilift. 

Sklad je připraven pro polotovary i finální výrobky.

Celá investice po dokončení dosáhne 150 mil. Kč.

Pro rozšíření aktivit naší dceřiné společnosti MT Comax DE GmbH v německém Neu-Ulmu uvažujeme o zřízení krátkodobého 

distribučního skladu určeného pro přímý závoz profilů.

Kolín

PROFILOVACÍ CENTRUM 

PROFILOVACÍ CENTRUM 

NĚMECKO

Nová výrobní hala v Kolíně

Nová výrobní hala v Litovli

Litovel
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STŘECHY COMAX MAJÍ NOVÝ LOOK

Ačkoliv naše výrobní budova v Malovarské ulici nestojí mnoho 

let, rozhodli jsme se vylepšit naši vzorkovnu. Je to přeci jen první 

místo, do kterého vstoupíte, a nám záleží na tom, abyste se u nás 

cítili fajn. Proto přízemí administrativní budovy prošlo v letošním 

roce rekonstrukcí v hodnotě 2,5 mil. Kč. 

Zásadní je nové, centrální umístění recepce, interiér má vzhled 

příjemného bytového rázu a v prostoru si můžete prohlédnout 

výstavku našich krytin na moderních paravánech.

S novou vzorkovnou vznikla i nová školicí místnost. Zde 

budeme pravidelně školit klempíře, architekty, projektanty 

a studenty. Ke vchodu do školící místnosti přibude moderní 

pergola, která účastníkům školení i zaměstnancům nabídne 

příjemné stíněné venkovní posezení. A další změnou v praktic-

kém využití prostor je přestěhování expedice, která má dnes 

samostatný vchod.
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Nová školící místnost

Nová recepce

Nový lounge

STŘECHY COMAX® V ROCE 2022
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STŘECHY COMAX® V ROCE 2022

Poctivá česká střešní krytina

OPĚT JSME INVESTOVALI DO VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ

Stále je co vylepšovat! Tímto heslem se na STŘECHÁCH COMAX 

řídíme. V roce 2021 jsme investovali 9,5 mil. Kč do nové profilova-

cí linky na výrobu střešní krytiny COMAX KLIK 31, do elektronic-

kých tabulkových nůžek a nového vysokozdvihu. V letošním roce 

jsme investovali dalších 6 mil. Kč do koupě oboustranné CNC 

ohýbací linky s možností ohybu do 6 m délky. Ta se okamžitě 

stala naším důležitým pomocníkem. S většími výrobními 

možnostmi rozšiřuje portfolio našich produktů a usnadňuje práci 

naším kolegům ve výrobě. 

Investicí ve výši 0,5 mil Kč jsme v letošním roce také upgradovali 

profilovací linku Klik 25, díky čemuž dnes můžeme zákazníkům 

nabídnout vylepšený profil – vyztuženou okapnici, která díky 

ztužujícímu prolisu zvyšuje tuhost tohoto střešního prvku a brání 

jeho vlnění zejména u větších délek střech. 

Profilovací linka pro výrobu vyztužené okapniceNová CNC ohýbací linka
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STŘECHY COMAX® V ROCE 2022

Poctivá česká střešní krytina

ŠKOLENÍ CECHMISTRŮ S EXKURZÍ DO LAKOVACÍ LINKY 

Od roku 2017 jsme členem Cechu klempířů, pokrývačů 

a tesařů. Aby spojenectví dobře fungovalo a naši kolegové, 

profesionálové se měli při výběru krytiny o co opřít, připravili jsme 

pro ně prezentaci našich výrobků. Vedle představení střešních 

krytin zn. COMAX jsme odborníkům ukázali také laboratoř, kde 

připravujeme barvy pro lakování. Viděli živou výrobu na naší 

lakovací lince, což můžeme nabídnout jako jediní v ČR, a samo-

zřejmě jsme je provedli výrobou střešních krytin. Pozvánka 

na dobrý oběd byla příjemnou přestávkou uprostřed dne.

KLEMPÍŘSKÁ ŠKOLENÍ V ROCE 2022

Za kvalitou našich výrobků si stojíme a je pro nás důležité, aby 

byl konečný výrobek i odborně nainstalován. Proto jsme 

v divizi STŘECHY COMAX zahájili v roce 2020 sérii jednoden-

ních školení, která jsou rozdělena na praktickou a teoretickou 

část. Klempíři živnostníci i zaměstnanci stavebních firem si u nás 

během jednodenního kurzu nacvičí montáž krytin COMAX. 

Na konci dne od nás obdrží osvědčení.

V  lednu tohoto roku kurz absolvovalo 50 klempířů. Klempířská 

školení mají velké ambice! Těší nás vaše poptávka po kurzu, proto 

od příštího roku plánujeme školení zpravidelnit, a to každých 

14 dní. To nám umožní nově dokončené školící prostory  

s kapacitou 25 osob. 

V letním období bude školení více zaměřeno na teoretickou část, 

vhodnou pro autorizované architekty a projektanty (ČKAIT). 

V zimě se budeme věnovat více praktickým dovednostem, kreré 

ocení klempíři.

Máte zájem o klempířské školení? 

Přihlaste se na: protiva@strechycomax.cz
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NAŠE PLECHY ZDOBÍ VAŠE STŘECHY

COMAX FALC (Dolní Kalná)

COMAX FALC (Smržovka) COMAX KLIK (Tanvald)

COMAX FALC (Knihovna Radotín)

COMAX FALC (Obecní úřad Rudník)

COMAX FALC (Jilemnice)

COMAX BoCo 330 (MŠ Říčany) COMAX BoCo 330 (Pecka)

COMAX BoCo 330 (Nová Paka)

COMAX FALC (Slovensko) COMAX FALC (Slovensko) COMAX FALC (Slovensko)

COMAX KLIK (Tickhill) COMAX KLIK (Newport) COMAX KLIK (Bromley)

Comax Klik Aluminium Roofing-Photo Credit ©ZEDPODS

v Čechách a na Slovensku

v Anglii

strechy_comax střechy comax
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VELETRHY 2022 - SETKÁNÍ SE ZÁKAZNÍKY

Každoročně prezentujeme značku STŘECHY COMAX® a naše 

plechové krytiny na tuzemském veletrhu STŘECHY PRAHA, letos 

tomu nebylo jinak. Veletrh se konal v březnu a přes covidové 

opatření měl příjemnou účast. Naší hlavní novinkou, kterou jsme 

veřejnosti představili, byl vylepšený profil krytiny COMAX KLIK 

31, pro který jsme zakoupili novou výrobní linku. Na našem  

stánku jsme mimoto soutěžili, již po třetí, o krytinu zn. COMAX 

ZDARMA. Tu vyhrál mladý pár z Královehradeckého kraje, více 

na www.strechycomax.cz/aktualne/. 

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří zavítali na náš stánek. 

Na výstavě se můžeme potkat i v příštím roce - 9.-11. 2. 2023.  

Těšíme se na setkání! 

STŘECHY PRAHA 2022 

PŘIPRAVUJEME
SOLÁRNÍ PANELY NA VAŠI STŘECHU

2023

FENSTERBAU 2022

Ve dnech 12.-15.7.2022 jsme představili portfolio našich otevře-

ných a uzavřených ocelových profilů na druhém zahraničním 

veletrhu, FENSTERBAU FRONTALE v Norimberku, který se 

návštěvníkům znovu otevřel po dvouleté přestávce - děkujeme 

všem hostům našeho stánku za projevený zájem o naše kvalitní 

válcované výrobky. Naši prezentaci zastali kolegové Patrick 

Bodirsky, Lubomír Svět a Tereza Trnobranská.

TUBE 2022

Poprvé jsme se letos představili na mezinárodním veletrhu 

TUBE v Düsseldorfu. Výstava probíhala ve dnech 20.-24.6.2022. 

Děkujeme za návštěvu našeho stánku, kde jsme prezentovali 

portfolio našich trubek a dalších svařovaných profilů vč. lasero-

vaných a vysekávaných specialit. Odborné prezentace se 

zhostili kolegové Kamil Hegeduš, Miloš Richter, Patrick Bodirsky 

a Maroš Urban.
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VELETRHY 2022 - SETKÁNÍ SE ZÁKAZNÍKY

Po čtyřleté pauze, prodloužené covidem, jsme se opět vrátili 

na mezinárodní veletrh zpracovatelů hliníku ALUMINIUM 2022 

Duesseldorfu, kde jsme představili portfolio výrobků naší 

kontinuální lakovací linky. Ročně nalakujeme téměř 65 000 tun 

hliníkoých a pozinkovaných svitků, z čehož 75% putuje do 

zahraničí - exportujeme do 28 zemí a naše lakované plechy 

nacházejí bohaté využití zejména ve stavebnictví – ve výrobě 

fasádních panelů, střešních krytin, klempířských prvků, žaluzií 

či garážových vrat.

Podruhé jsme se zúčastnili stavebního veletrhu v anglickém 

Birminghamu. Výstava UK CONSTRUCTION WEEK se konala 

ve dnech 4. - 6. října 2022 a na našem stánku prezentoval značku 

COMAX ROOFS Phil Brown, který už šet let prodává výrobky 

značky COMAX na anglickém trhu. Vzhledem k loňským ohlasům 

prezentoval nové vzorky povrchových úprav z naší vlastní 

lakovací linky a představil nový profil hliníkové střešní krytiny

COMAX KLIK 31.

Phil se na stánku pozdravil s návštěvníky veletrhu, kteří  ve Spoje-

ném královstní hledají další možnosti při výběru stavebního 

materiálu. Představil náš kvalitní zákaznický servis a produkty 

s garancí až 75 let. 

Naší prezentace na stánku COMAX ROOFS® se zúčastnil 

Ing. Karel Fišer a Jakub Kratochvíl.

Po dlouhé době jsme se sešli i neformálně, a to na palubě lodi 

jménem CZECHIE. Hostili jsme naše spolupracovníky a dlouholeté 

obchodní partnery, kteří spolupracují s naším servisní a profilova-

vím centrem. Těší nás, že se celá akce skvěle vydařila, a děkujeme 

za hojnou účast i přízeň počasí. Propluli jsme společně historic-

kou Prahou, na saxofon nám hrál hudebník David Kangas, ochut-

nali jsme výběr karibských rumů a tečkou večera bylo vystoupení 

muzikálové zpěvačky Magdy Malé.  

UK CONSTRUCTION WEEK 2022

ALUMINIUM 2022

PLAVBA S COMAXEM
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MTC CUP VELVARY - 10. ROČNÍK

Na začátku června jsme po covidové pauze uspořádali tradiční 

firemní fotbalové odpoledne - MTC CUP Velvary. Letos se jedna-

lo již o 10. ročník tohoto oblíbeného teambuildingu. Na velvar-

ském hřišti si zahrálo 6 týmů z COMAXU a 2 týmy od našich 

německých kolegů z firmy OETINGER. Fandit tradičně přišli 

kolegové z velvarské centrály, kteří jsou vítáni a každoročně  

zváni. První místo turnaje vyhráli kluci z hutního provozu. Gratulu-

jeme. Druhé místo patřilo Lakovací lince a třetí místo obsadili 

kolegové z německého OETINGERU. Děkujeme za skvělou hru 

všem týmům, jak už zmíněným vítězům, tak i střechařům, týmům

z Litovle, Košic a Kolína, a věřímě, že s námi budete hrát dál.  

Celý den se nesl v duchu fair play a přálo nám krásné počasí, což

můžete vidět na fotkách. 

I letos se můžeme pochlubit naší účastí v pokračování celostátní 

Zaměstnanecké ligy Deníku. Loňské vítězství se nám obhájit 

nepodařilo, ale i tak jsme si celou hru užili. Postupně jsme se 

probojovali do celostátního finále v Roudnici n/L. Ceníme si 

letošní silné konkurence a věříme, že si v příštím roce opět 

stoupneme mezi vítěze. Zaměstnanecké ligy se zúčastnilo 153 

týmů z celé ČR, dohromady se odehrálo 26 základních kol 

+ 4 semifinále, celkem se hrálo více než 400 zápasů s 1416 hráči 

a předáno bylo 90 pohárů a 720 medailí.

Příjměte pozvání a přijďte nás ve 3. ročníku podpořit a fandit! 

Více o zaměstnanecké lize se dočtete na:

www.zamestnaneckaliga.cz

ZAMĚSTNANECKÁ LIGA DENÍKU



V loňském roce se 3 zaměstnanci

Comaxu zúčastnili 17. ročníku

mezinárodního Einstein maratonu

v německém Ulmu a zaběhli ho 

v dresu německé sesterské huti 

OETINGER Aluminium GmbH. Letos v září 2022 Comax svou 

účast upgradoval - k účasti na 18. ročníku závodu přihlásil

5 běžců (3 z velvarské centrály, 2 z pobočky v Kolíně) a tentokrát

pod značkou COMAX.

Dva kolegové z týmu COMAX zvolili trať na 5 km (Markéta

Heroldová, Marian Manda), jeden absolvoval 10 km (Petra

Stádníková) a dva zaběhli půlmaraton 21 km (Ondřej Pilař

a Michal Novák).

V týmu OETINGER se maratonu na různých tratích zúčastnilo 

17 zaměstnanců a jako tým se umístili v první stovce nejlepších

firemních týmů.

Všem kolegům děkujeme za výbornou reprezentaci a těšíme se 

na 19. ročník - podle aktuálních ohlasů na akci věříme, že účast 

zaměstnanců z obou našich podniků na této prestižní sportovní

události bude narůstat.

12.

ZE SPORTU

Běžce Michala Nováka, kolínského obchodníka ocelovými 

plechy, jsme představili už v loňském zpravodaji – jako zkušený 

maratonec ani letošní běžeckou sezónu neskončil říjnovým 

firemním půlmaratonem v Německu – měsíc nato zaběhl v dresu 

COMAXU 42 km na jednom 

z největších mezinárodních 

maratonů současnosti, 

Marathon des Alpes 

Maritimes z Nice do 

Cannes na Francouzské 

riviéře, známém pro jeho 

výjimečnou trasu podél 

moře - Michalovi blahopře-

jeme.

MARATON HOSTILA
I FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

COMAX NA NĚMECKÉM MARATONU
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OD NAŠICH NĚMECKÝCH BRATŘÍ Z OETINGERU

PRACOVNÍ SOBOTA JAKO MODERNÍ TEAMBUILDING

První říjnovou sobotu 2021 se dobrovolníci z obou německých 

závodů OETINGER Aluminium sešli na půdě výrobního areálu 

ve Weissenhornu, aby se společně pustili do půldenní brigády 

ke zvelebení areálu. Sešlo se tehdy 45 kolegů včetně zástupců 

Comaxu a užili si perfektně zorganizovaný den. 

Letos v květnu 2022 měla tato úspěšná sobotní akce pokračová-

ní, tentokrát na půdě výrobního závodu Neu-Ulm, kam dorazilo už

85 dobrovolnků. Vedoucí údržby a technického nákupu opět 

zajistili precizní přípravu pracovišť a pracovního nářadí, takže 

všechny údržbové práce šly rychle od ruky. Postaráno bylo 

i o fyzickou pohodu dobrovolníků - společný oběd za krásného 

počasí na nádvoří fabriky, s českým pivem, uzavřel úspěšný 

teambuilding a byl malým poděkováním za dobrovolnou práci, 

kterou si všichni i dobře užili.

EUROGUSS 2022

EUROGUSS 2022 v Norimberku, mezinárodní veletrh pro 

vysokotlaké lití, jehož se v minulosti účastnil i Comax v rámci 

oficiální české účasti, měl oproti jiným veletrhům štěstí, že nebyl 

navzdory covidu odložen o rok či dokonce o roky, nýbrž jen 

o 5 měsíců a konal se tak v obvyklém roce svého opakování. 

V popředí diskusí na stánku OETINGER Aluminium byla udržitel-

nost a výjimečným okamžikem výstavy byla návštěva bavorské-

ho státního tajemníka pana Rolanda Weigerta. Stánek OETINGER 

hostil i zástupce Comaxu a na výstavě se své obchodní partnery 

přivítá i v roce 2024.
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OD NAŠICH NĚMECKÝCH BRATŘÍ Z OETINGERU

Jaké investice se uskutečnily na našich pobočkách Neu-Ulm 

a Weißenhorn od posledního vydání COMIXU? Stručný přehled 

připravil technický ředitel OETINGERU pan Ralph Roesch.

Weissenhorn

“V loňském roce jsme se rozhodli pořídit dva briketovací lisy 

RUF 75 a v současné době je instalujeme. Obecně fungují velmi 

dobře, ale zvažujeme ještě další možnosti optimalizace těchto 

systémů a to je i náš cíl do budoucna.

Neu-Ulm

V Neu-Ulm jsme vypnuli dva ze tří systémů tepelného sušení třísek. 

Místo toho jsme nainstalovali dva briketovací lisy RUF 75, jeden 

sítovací stroj a odstředivku s magnetickým separátorem.

Aktuálně instalujeme druhou odstředivku s magnetickým separá-

torem a pracujeme na projektu výměny staré dvoukomorové pece 

za moderní a energeticky úspornou rotační naklápěcí pec 

s regeneračním dohořívacím systémem. Kromě toho bude RTF

rozšířena o dvě udržovací pece a licí karusel SOWS. 

V neposlední řadě doplní tuto novou výrobní linku nový filtrační 

systém. A o tom budeme informovat v příštím vydání COMIXu.”

V sobotu 1. října 2022 se v areálu firmy OETINGER ve Weißenhor-

nu konal firemní večírek na klasické téma „Oktoberfest“. 

Za tímto účelem byl v areálu postaven velký stan s patřičnou 

bavorskou výzdobou a někteří hosté se na slavnost oblékli do 

bavorských krojů. Po krátkém přivítání vedením společnosti 

následoval pestrý program. Pořádaly se firemní prohlídky 

s OETINGER Expressem (vláček), připravena byla zábava pro 

děti, hudba a fotobox. Celé akci vládla pohodová atmosféra. 

Chtěli bychom poděkovat za společné chvíle!

FIREMNÍ OKTOBERFEST - 1. ROČNÍK

INVESTICE 2022
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MIROSLAV KRHOUNEK

„Myslím, že život se skládá z práce a koníčků a těch mám

několik. Těžko říct, který je pro mě větší. 

Jeden z největších je fotografování. Psychický ventil, uklidnění 

mysli a zachycení krásna. Snažím se, aby všechny mé snímky 

měly duši. Fotografie jsou ale i věčný okamžik. Zrnko času 

otisknuté na filmový materiál nebo snímač fotoaparátu. Kdysi 

fungovaly i webovky, které jsem založil pro komunitu fotografů 

z Velvarska a pojmenoval je „PhotoOrbis“. Díky sociálním sítím 

teď spí, ale PhotoOrbis nezanikl. Stal se z něj fotospolek a stejně 

jako já má za sebou řadu autorských výstav. 

S fotografováním velmi úzce souvisí psaní veršů. Krystalizovalo 

postupně. Rád mám fotografie pojmenované. No a před pár lety, 

kdy se mé názvy stávaly složitějšími a delšími, jsem některé fotky 

začal doprovázet zprvu kratšími, později delšími veršíky. Šlo 

v podstatě o veršovaný popis fotografie, což později přešlo 

ve snahu psát básně k motivu, který fotografie předkládala. Tímto 

způsobem jsem před časem vydal i autorskou knížku fotografií 

a veršů „Úvahy cestou do nebe“. A protože verše a fotky přibýva-

ly, založil jsem na FB stránku Temné horizonty. S básněmi jsou mj. 

spojené i „Souboje básníků“, které jsem s kamarádem pořádal 

v městské knihovně ve Velvarech a ve Stodolním divadle 

na Peruci. V současné době mám připravený materiál na druhou 

knížku básní a tentokrát analogových fotografií, ale zatím 

nenazrál čas pustit dílo na světlo.

Mým třetím velkým koníčkem je hudba, především metal a jeho 

odnože. Vyrůstal jsem na rockových velikánech. Proto jsem kdysi, 

stejně jako s analogovým focením, koketoval s hrou na bicí. 

Dokonce jsem navštěvoval „lidušku“, doma mi totiž řekli, 

že pokud chci koupit bicí, budu chodit do hudební školy. 

Evidentně je překvapilo, když jsem souhlasil a přetrpěl i působení 

ve školní dechovce. Nakonec z toho nebylo nic hmatatelného, 

doba tehdy rockové hudbě nepřála. Ale před několika lety jsem 

se k hraní vrátil, resp. znovu se začal učit hrát. Úplně jinak. 

V metalu totiž používáte k basovému bubnu hlavně dvojpedál 

místo jednoho. A tak jsem začal s kamarády dojíždět do Zkušeben 

Praha, domů si pořídil elektronické bicí Roland, později i akustic-

ké Sonory a rozjel působení v metalových kapelách Hellquisitor 

a Crider. A víte co? K aktivnímu muzicírování jsem se dostal přes 

fotografování! Fotil jsem jednou festival Mad Metal Maniacs 

a seznámil se s Filipem. Když pak Filip zakládal kapelu, prostě 

jsem to zkusil. Jo, a on taky píše. Hádejte, kdo je mým soupeřem 

v Soubojích básníků?“   

PS: Mirek s metalovou kapelou Crider vystoupil v říjnu na slavnostním 

křtu nové výrobní haly COMAXU (více viz. str. 20)

miroslav.doyleman.krhounek

temnehorizonty
doyleman@centrum.cz

cridermetalforces

photoorbis
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PM: Musím říct, že se vše vydařilo, dorazili i známý umělci jako 

Dollar Prync nebo John Culter. Zpětná vazba od návštěvníků byla 

pozitivní, což nám dělá největší radost a je to náš hnací motor.

Vědí Vaši kolegové, čemu se věnujete, a chodí i třeba na Vaše 

koncerty?

PK: Vědí a podporují nás, máme i vlastní merch „DELA VIBES“ a asi 

20 kolegů ho běžně nosí, což nám dělá vážně radost.

PM: Určitě nás podporují, mě se třeba ptají, kdy a kde budeme hrát, 

že by si nás chtěli poslechnout a většina z nich potom i dorazí, 

což mě osobně dělá největší radost.

Co považujete za Váš největší úspěch v DJingu?

PK: Já mám největší radost z toho, že jdeme „stále nahoru“, začíná 

být o nás větší povědomí, na naše koncerty chodí čím dál víc lidí.

PM: Nedávno jsme si zahráli v pražském DUPLEXU, což pova-

žuji za velký úspěch.

Co je Váš v DJovský sen a co naopak pracovní cíl?

PK: Co se týká DJingu, tak třeba hrát na festivalu Beats for Love, na 

kterém jsme nedávno byli jako návštěvníci. Pracovně bych chtěl, 

aby vše zůstalo tak jak je, práce mě baví, jsem spokojený.

PM: Mě by se líbilo, kdybychom jednou vystupovali na Ultra Music 

Festivalu. Pracovně to mám podobně jako Pavel, jsem v COMAXU 

spokojený a mám dobrý pocit z toho, že je za mnou má práce vidět.

dela vibesdelavibesmusic

COMAX ukrývá i další „muzikanty“ – představujeme vám duo DELA VIBES.

„Kolegové nás hodně podporují“ říká DJingové 

duo DELA VIBES – Pavel Kopolovič  a Petr Maňák

Můžete se nám krátce představit a říct nám, co ve firmě 

METAL TRADE COMAX, a.s. děláte a čemu se věnujete 

ve volném čase?

PK: Jmenuji se Pavel Kopolovič a momentálně pracuji ve STŘE-

CHÁCH COMAX jako řidič VZV a skladník. Ve volném čase 

se věnuji sportu a hlavně DJingu.

PM: Já jsem Petr Maňák a sedmým rokem dělám na lakovací lince 

jako vstupní operátor. Když mám zrovna volno, tak se nejvíce

věnuji hudbě a také DJingu.

Jak jste se k DJingu dostali?

PK: Inspirací nám byl starší kamarád, který měl DJing jako koníček, 

a my začali po jeho vzoru hrát, hlavně House Music.

PM: Když někde hrál, tak nás bral s sebou a my jsme si řekli, 

že přesně tohle by nás taky bavilo.

V červnu 2022 jste ve Velvarech uspořádali 3. ročník „Letní 

party“, jak se vydařila?

PK: Byl to již 3. ročník a zatím byl nejúspěšnější, přišlo přes 1 300 

návštěvníků, což je na Velvary skvělé číslo. Určitě s Petrem uspo-

řádáme i další ročník, už teď je po něm poptávka.



19.

ZELENÁ PLANETA

SUSTAINABILITY REPORT

Využívat přírodní zdroje jen tak dlouho, dokud jsou schopny 

se samy obnovit, a emisní neutralita, to jsou aktuální cíle 

moderního světa a součást naší firemní kultury, která stojí 

na respektování zákonných i dobrovolných pravidel. 

Naše aktivity ve směru udržitelnosti mají počátek o několik let 

zpět - od roku 2005 jsme certifikováni dle normy ISO 14001 

Environment management. V současnosti u nás ve spolupráci 

s externími partnery probíhá mapování životního cyklu našich 

výrobků a jejich ekologických stop, a to od vstupní suroviny přes 

její zpracování až k použití a likvidaci. V provozech využíváme 

moderní technologie pro recyklaci surovin a zároveň důsledně 

čistíme odpadní vody na moderní neutralizační stanici vybavené 

v dalším stupni reverzní osmózou pro zpětné získávání vody do 

výrobního procesu. V oblasti kontroly hluku, zápachu či prašnosti

provádíme pravidelná i namátková měření.

V ohledech na životní prostředí však jdeme ještě dál: k recyklaci 

odpadů systematicky vedeme školy, domácnosti, úřady i firmy, 

které několikátým rokem zapojujeme do projektu sběru neprů-

myslového odpadového hliníku. V oblasti hluku jsme v prvním 

čtvrtletí účinně opláštili indukční pece v hutním provozu (původ-

ní plechovou fasádu jsme nahradili stěnou ze sendvičových 

panelů s výrazně lepšími protihlukovými vlastnostmi). A v červen-

ci proběhla rozsáhlá výměna filtrů hutního provozu, na niž 

v příštím roce naváže výměna potrubí. 

Udržitelnost má významný vliv i na plánování našich dalších

investic - konkrétně na projekt nové lakovací linky.  

Naše budoucí cíle lze shrnout do čtyř oblastí: 

1.   Snížení uhlíkové stopy o 60% do roku 2035 a úplná       

       uhlíková neutralita do roku 2050. 

Toho chceme dosáhnout nákupem zelených energií, využitím 

obnovitelných zdrojů (instalace fotovoltaických panelů)

a rozšířením spolupráce s dodavateli, kteří dodržují principy 

tzv. Zelené dohody pro Evropu (nákup zelené oceli, optimaliza-

ce složení vstupních surovin v hutním provozu) 

2.   Snížení objemu odpadů 

Vylepšením systému sledování hospodaření s obaly skrze 

implementaci do informačního systému lze zvýšit využití 

zpětné recyklovatelnosti  

3.   Snížení četnosti rizikových situací jako prevence nehod      

        a úrazů 

Pozitivní motivace zaměstnanců k dodržování pravidel 

bezpečné práce spolu s technickým vylepšením rizikových 

míst na výrobních zařízeních snižuje pravděpodobnost vzniku 

nehody

4.   Udržení stávající struktury zaměstnanců a optimalizace     

        jejich vzdělávání a růstu   

Rozvíjíme plán vzdělávání, plán kariérního růstu, portfolio 

benefitů i povědomí o etickém kodexu společnosti

2023 – 2030

Zvýšení podílu zelených 
energií,
Fotovoltaika,
Recyklace odpadů,
Nákup vstupních surovin 
s nízkou  zátěží,
Rozvoj zaměstnanců

2035 – 2050

Dosažení uhlíkové 
neutrality
Naplnění cílů udržitelnos

snížení CO2 emisí

CO2 baseline

60% redukce

uhlíková neutralita

60% spotřeby

20% spotřeby
97% hutní výroba

2020 - 2022

Počátek monitoringu,
Referenční hodnoty,
Plánování inves c 
šetrných pro životní 
prostředí

100% redukce

2021

2022 - 2023

Vyhotovení životního 
cyklu a environmentální 
deklarace stěžejních 
produktů MTC (Al sli ny, 
lakovaná ocel a hliník),
Strategie udržitelnos

1) Environmentální 
výkonnost,
2) Management a 
recyklace odpadů,
3) Zdraví a 
bezpečnost práce,
4) Sociální poli ka 
a lidské zdroje

Nová tavírna v hu  
- Indukční pece,
nová efek vnější 
lakovací linka
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ZELENÁ PLANETA

OCTOBERFEST HUTNÍHO PROVOZU 
aneb zkolaudovali jsme novou halu

V kapitole INVESTICE v úvodu zpravodaje jsme vás informovali, 

že na pozemku o výměře 6.700 m2 v našem výrobním areálu 

ve Velvarech jsme uvedli do provozu novou halu pro přípravu 

vstupních surovin do hutní výroby: u té příležitosti jsme přímo 

v prostorách haly uspořádali slavnostní setkání pracovníků 

hutního provozu včetně rodinných příslušníků a obchodních 

partnerů a připravili pro ně krátký sestřih z natáčení průběhu 

výstavby, jež trvala 400 dní. Pro zájemce byly připraveny komen-

tované prohlídky instalovaných výrobních zařízení a nezapomně-

li jsme ani na děti – připravili jsme pro ně manipulační techniku, 

aby si vyzkoušely pohled z kabiny a “osahaly řízení”.

Vrcholem akce, při níž se sešlo na 150 účastníků, bylo vystoupení 

kapel SICK BOY a CRIDER, v nichž se hudebně angažují naši 

zaměstnanci (SICK BOY: Tomáš Maraček - el. kytara, Jan Oravec 

- el. kytara; CRIDER: Miroslav Krhounek - bicí).

Hudebníkům děkujeme, že svým umem odzkoušeli statiku nové 

haly, teď víme, že ustojí vše!

Již popáté jsme v roce 2022 úspěšně zapojili školy všech 

stupňů do projektu sběru hliníkových odpadů z domácností 

za účelem ochrany životního prostředí.

Ve školním roce 2021/2022 (5. ročník) hliník sbíralo rovných 100 

škol od mateřských přes učiliště, průmyslovky, gymnázia či 

konzervatoře až po vyšší odborné školy a společně nasbíraly přes

5 tun odpadového hliníku.

Vítězné školy jsme 21. června 2022 přivítali na exkurzi do provozu 

hutní výroby u nás v Comaxu, aby děti na vlastní oči viděly, jak se

odpadový hliník dále zpracovává.
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KARIÉRA V COMAXU

Bc. Denisa Markantová, Dis.

Denisa je absolventkou 

Univerzity Jana Amose 

Komenského v Praze, kde 

vystudovala obor Řízení 

lidských zdrojů. Do Comaxu 

nastoupila po mateřské 

dovolené. Má na starosti 

administrativní část perso-

nálního oddělení. Volný čas 

ráda tráví s manželem 

a dcerkou na výletech 

a v přírodě.

Andrea Vörösová

Andrea přichází ze společ-

nosti O2, kde pracovala 10 let 

v HR oddělení. Mezi její 

zkušenosti patří vedení  týmu 

lektorů, plánování vzděláva-

cích potřeb zaměstnanců, 

vývoj systému hodnocení 

výkonu a zavádění digitaliza-

ce vzdělávání. V Comaxu 

pracuje od června 2022. 

Jejím klíčovým projektem 

je kvalifikační matice. Volný 

čas tráví nejraději se svou 

pětiletou dcerkou a výlety 

do přírody.

Mgr. Dita Malečková, Ph.D.

Dita vystudovala filozofii a info-

rmační vědu na Univerzitě  

Karlově. Přes 10 let přednášela 

na své fakultě, nyní působí na 

pražské FAMU. Ve své práci se 

zabývala hlavně technologií 

a tvořivostí, filozofií techniky 

a umělou inteligencí. V červnu 

2022 nastoupila do Comaxu 

s úkolem vytvořit Comax  

Academy, s cílem využít 

potenciál tvořivého myšlení 

studentů a absolventů a praxe 

odborníků s dlouholetou praxí

v  Comaxu.

Markéta Heroldová

Markéta nastoupila do 

Comaxu v květnu 2022 na 

pozici náboráře. Uplatňuje 

zde své zkušenosti z výrobní 

firmy z Kladna, kde 

v personálním oddělení dříve 

pracovala. Pokud zrovna 

nehledá nové tváře do naší 

společnosti, tak ráda vyrazí 

do přírody, ale i do města. 

Aktivně se také zajímá 

o oblast ochrany zvířat.

Bc. Lucie Procházková 

Lucie pracuje v Comaxu 

od září 2021 ve mzdové 

účtárně. Mzdovému účetnic-

tví se věnuje od roku 2019, 

kdy absolvovala několik 

kurzů zaměřených tímto 

směrem. U nás má na starosti 

především mzdové výstupy 

do Excelu a tabulky všeho 

typu. Ve svém volnu ráda 

cestuje s rodinou a poznává

krásy naší země.

NOVÉ TVÁŘE PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ

RODÍ SE KVALIFIKAČNÍ MATICE 

DO COMAXU ZAVÍTALI STŘEDOŠKOLÁCI

V lednu 2022 proběhlo v rámci celé firmy hodnocení zaměstnan-

ců zaměřené na identifikaci rozvojových potřeb každého z nich. 

Součástí bylo zařazení pracovních pozic do mzdových kategorií. 

Kvalifikační matice navazuje na toto hodnocení, které probíhá 

s roční frekvencí. Hlavní cíle lze shrnout do tří bodů:

•  přesně identifikovat profesní znalosti jednotlivých pozic

•  objektivně vyhodnotit výkon zaměstnanců

•  motivovat zaměstnance v oblasti profesního a mzdového růstu

V první fázi projektu je nejdůležitější spolupráce s vedoucími 

na definici znalostí a výkonu tzv. modelového zaměstnance pro 

každou pozici ve firmě. Díky těmto informacím je možné co nejob-

jektivněji posoudit výkony jednotlivých zaměstnanců a nastavit 

kvalitní rozvojové plány na další období. 

Dalším krokem navazujícím na identifikaci rozvojových potřeb 

je nastavení kariérního a dalšího možného mzdového růstu. 

Výstupem je informace, jak se může zaměstnanec profesně 

rozvíjet a jak bude ohodnocen, včetně dlouhodobějšího výhledu.

Před vlastním spuštěním funkčního nástroje jsme testovali, zda 

výše zmíněné cíle reálně kopírují situace na pracovištích. 

Kompetence vedoucích a jejich komunikace se zaměstnanci 

stále zůstávají prioritou.

Klíčem k úspěchu moderní firmy jsou spokojení zaměstnanci. 

Jedním z cílů, který má kvalifikační matice plnit, je přispět 

ke spokojenosti zaměstnanců.

Comax se dlouhodobě věnuje spolupráci se školami regionu, 

ať už pořádáním exkurzí, zapojováním škol do sběru hliníku, 

anebo přijímáním studentů na brigády a praxe.

V květnu 2022 do Comaxu zavítalo 30 středoškoláků z Kladna 

a Kralup. Přivítali jsme je ve školícím centru a po krátkém úvodu 

je pozvali na exkurzi do výrobních provozů. 

Studenti poznali pracoviště výroby nátěrových hmot, kde zhlédli 

reálnou ukázku testování odolnosti barev vůči počasí. Poté byli 

seznámeni s naší unikátní lakovací linkou, jedinou v ČR, a exkurzi 

završili v hutním provozu, který měl u studentů největší úspěch, 

a to i přes vysoké teploty, které zde panují. Velký zážitek měli 

studenti z naší největší pece „Barcovky“, která se právě 

při návštěvě plnila materiálem.

21.
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PŘIPRAVUJEME

COMAX ACADEMY

BYTOVÉ DOMY COMAX

Na rok 2023 připravujeme první ročník studijního programu 

COMAX ACADEMY,  jehož cílem je vytvořit inkubátor talentů. 

METAL TRADE COMAX poskytne studentům vysokých škol 

možnost učit se od odborníků, kteří nepřicházejí z akademického 

prostředí, ale z praxe: to je hodnota, která se dá stěží vyčíslit. 

Na začátku září 2022 se uskutečnila schůzka zástupců vysokých 

škol, Svazu průmyslu a obchodu a METAL TRADE COMAX, na níž 

se ustanovily parametry budoucí spolupráce. Potvrdilo se, že 

potřeba profesních programů je znatelná, a zástupci vysokých 

škol jsou si toho vědomi - studenti mají sice během studia k dispo-

zici kvalitní program, ale pokud se soustředí téměř výhradně 

na teorii, stejně přicházejí do života nepřipraveni. COMAX 

ACADEMY má ambici stát se modelem spolupráce akademic-

ké a průmyslové oblasti a nové úrovně intenzity propojování 

teorie a praxe. METAL TRADE COMAX se svými provozy předsta-

vuje v tomto smyslu ideální prostředí, v němž se neustále setká-

váme s novými výzvami kladenými každodenním provozem.

Myšlenka nabídnout špičkovým za-

městnancům a perspektivním ucha-

zečům o práci v COMAXU dostupné 

moderní bydlení v blízkosti práce se 

zrodila před několika lety a v letošním 

roce nabrala pevných obrysů.

Celkem 3 bytové domy o 5 nadzem-

ních podlažích, s nebytovými prostory 

v přízemí, podzemní garáží a dalšími 

parkovacími místy na venkovním 

prostranství, nabídnou zaměstnancům 

komfortní bydlení v 80 bytech 

o 3 velikostech (35/70/85m2) na do-

hled od sídla společnosti, s okolními 

zelenými plochami upravenými pro 

relaxaci. Věříme, že návaznost výstavby 

bytových domů v pěším dostahu centra 

města na čerstvě zrekonstruovaný 

městský multifunkční společenský sál 

přinese Velvarům oživení v podobě  

nové generace mladých lidí.
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Sledujte nás, označujte a buďte i vy součástí našeho Instagramu.
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