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ÚVODNÍ SLOVO

Ohlédnutí do historie

Vážení spolupracovníci,

 

je mi potěšením uvést druhé vydání našeho firemního zpravoda-

je, který je i tentokrát více magazínem o našich lidech než o inves-

ticích. Ale i letos se nám společně povedla řada věcí - ty nejpod-

statnější bych zde rád zmínil.

Letošní rok patří ve dvanáctileté historii naší akciové společnosti 

k mimořádným – díky dlouhodobě plynulému růstu obratu jsme  

i letos naplnili investiční plán - proinvestovali jsme přes 200 mil Kč 

a uzavřeli tím velkou etapu modernizace všech našich provozů     

a poboček. Zároveň letos dosahujeme nejvyššího obratu                       

v historii.

Se završením investic jsme pozornost obrátili k neméně důležité 

oblasti - k profesnímu vzdělávání zaměstnanců. V sídle společ-

nosti ve Velvarech jsme otevřeli školící centrum vybavené moder-

ní technikou, kde se naši zaměstnanci průřezově skrze všechna 

střediska vzdělávají v kurzech věnovaných oborům činnosti naší 

společnosti. Jsem pyšný na to, že někteří z Vás jsou ve školených 

oborech na takové úrovni, že se sami staly lektory v těchto 

kurzech. Zároveň jsme navázali spolupráci s odborníky z praxe              

i lektory vysokých škol.

Do třetice bych se zde s Vámi rád podělil o informaci, která je 

klíčová pro budoucnost celé naší společnosti. Akvizicí druhé 

největší německé huti Oetinger, zpracovávající hliník podobně 

jako my, se stáváme jednou z největších hutí v Evropě a já pěvně 

věřím, že z této synergie budeme navzájem těžit po několik 

budoucích let.

 

Do dalšího roku Vám přeji hodně spokojenosti.
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540 mil.
Kč

860 mil.

Kč

1 551 mil.

Kč

2 445 mil.

Kč

4 156 mil.

Kč

5 043 mil.

Kč

6 400 mil.

Kč

1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
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COMAX V ČÍSLECH

Prodej výrobků

Počet zaměstnanců

Tržby

V loňském roce jsme na drobných darech a sponzoringu vydali 

přes čtvrt milionu korun. Letos jsme obnos zdvojnásobili.

Významné částky jsme věnovali Nemocnici ve Slaném, sdružení 

Cesta života bez bariér, Dětskému centrum Kladno či Hasičskému 

sboru ve Velvarech.

Dále jsme svými příspěvky podpořili sportovní oddíly ve Velvarech 

a blízkém okolí, např. TJ Slovan Velvary, TJ Sokol Blevice, SK 

Doksy, SK Černošice či Bohemians 1905.

Mimořádný dar jsme věnovali městu Velvary: v závěru letošního 

roku jsme mu darovali společenský sál hotelu Záložna, jehož 

revitalizaci v živé kulturní centrum podporujeme od okamžiku jeho 

koupě v roce 2015.

Zaměstanci dle vzdělání

Prodej výrobků

21 400

tun

39 669

tun

79 840

tun

85 713

tun

152 500

tun

191 467

tun

215 000

tun

1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017

ženy 
muži

Pomáháme, podporujeme

104 127 144

339

402
422

443

529

566

2015 2016 2017

Fotografováno v interiérech Hotelu Záložna, autor Tomáš Maraček   

Základní vzdělání

Výuční list

Vyšší odborné

Bakalářské

Vysokoškolské

Doktorandské

Maturita

29

279

180

6
19

51
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I v roce 2017 jsme učinili několik významných stavebních 

a technologických investic, jež přesáhly částku 200 mil Kč.

VELVARY:

• třípodlažní administrativní budova o výměře 1.200 m²

• skladová hala o výměře 4.500 m² pro suroviny hutní výroby 

• paketovací lis a briketovací linka na hliníkové třísky

• protihluková zeď pro výrobu profilů

• modernizace vstupní a výstupní části lakovací linky

• rekonstrukce chemické předúpravy lakovací linky

• renovace výrobních hal 

• tři profilovací linky na výrobu střešních krytin

• zametací vůz

              

KOLÍN:
• dvojlodní skladová hala o výměře 3.200 m2 

• příčná dělící linka od italské společnosti FIMI

• nákup nových výrobních prostor o výměře cca 67.000 m2 

 od společnosti DUKLA STROJÍRNY Ltd.

 

LITOVEL:
• skladová hala hotových výrobků 3.000 m2 

• nová profilovací linka

Kolaudace nové haly, Litovel, 14.9.2017

Původní objekt, 2015

Demolice staré budovy, květen 2016

Výstavba nové budovy, jaro 2017

Nová budova, září 2017

Linka FIMI, Kolín, 18.5.2017

Výstavba nové administrativní budovy
ve Velvarech

INVESTICE
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Veletrhy 2017
Dlouhodobě přes 50% našich výrobků vyvážíme, proto vnímáme důležitost kontaktu se zahraničními odběrateli. 

V roce 2017 jsme se s výrobky lakovací linky a STŘECH COMAX® představili na 5 mezinárodních stavebních veletrzích:

• BUDMA Poznaň, Polsko

• STŘECHY PRAHA, PVA EXPO Letňany

• CONSTRUCT EXPO Bukurešť, Rumunsko       

• CONSTRUMA Budapešť, Maďarsko

• RESTA Vilnius, Litva 

Účast v projektu 
STŘECHA SPECIÁL

Střecha Speciál je největší síť odborných 

prodejců střešních krytin v České republi-

ce - v roce 2017 se k ní připojily i STŘECHY 

COMAX® a své prémiové výrobky předsta-

vily v síti 47 prodejen po celé republice. 

Cílem aktivit sdružení je poskytnout zákaz-

níkům víc než jen výrobek – sdružení pro 

ně pořádá produktová školení a konferen-

ce, kde odborníci předávájí zkušenosti         

a představují nové trendy, materiály               

a postupy – v roce 2017 jich proběhlo 

celkem 14.

Vstup mezi privilegova-
né členy Cechu KPT

V rámci profesionalizace vstoupily STŘE-

CHY COMAX® v letošním roce do Cechu 

klempířů, pokrývačů a tesařů, který 

spolupracuje s prověřenými výrobci 

střešních krytin a středními školami připra-

vujícími mladou generaci k výkonu 

střechařských profesí. Tato spolupráce je 

na vysoké úrovni a pomáhá členům sbírat 

poznatky a řešit problémy týkající se 

realizace střech. Cech uděluje prověře-

ným členům známku kvality, podle níž je 

možno rozpoznat kvalitní klempířskou, 

pokrývačskou či tesařskou firmu.

STŘECHAŘSKÁ 
KONFERENCE CKPT

STŘECHY COMAX® se v listopadu zúčast-

nily střechařské konference Cechu KPT, 

kde náš kolega Ing. Pavel Člupek               

z jindřichohradecké pobočky vystoupil               

s příspěvkem věnovaným problematice 

dilatace kovových střech.

VYSTAVUJEME

David Štajnc

L. Moravec a P. Protiva
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Ondrášek Pilař Zuzanka Cvrčková

Beátka Pukšová

Věra Marie Šebková

Emma Dvořáková

Michal Biňovec Vendulka Lotková

Nella Klabečková 

Blahopřejeme letošním novomanželům!

Kamil Hegeduš (MT Comax Košice s.r.o.)

Radek Hořák (STŘECHY COMAX®)

Veronika Rozsívalová (dříve Jašková, lakovací linka)

Aneta a Michal Paškovi (dříve Aneta Masopustová, ÚŘJ)

Petr Lotko (dříve Bada, lakovací linka)

Roman Hrbek (hutní provoz) 

Roman Šolc (STŘECHY COMAX®)

Štěpán Kalenský (finanční úsek)

Kamil Hegeduš 

Veronika Rozsívalová Petr Lotko

Štěpán Kalenský Aneta a Michal Paškovi

Radek Hořák

Vít Saidl

Životní jubilea
Významné životní jubileum letos slaví 11 kolegů, všem gratulujeme.

Peter Bružeňák (hutní provoz)

Ladislav Hampl (hutní provoz)

Jana Hrušková (profilovací centrum Velvary)

Jiří Hubálek (doprava)

Miroslav Krhounek (lakovací linka)

Jiří Mendl (vrátnice)

Jan Preisner (servisní centrum Kolín)

Jaroslav Vanžura (servisní centrum Kolín)

Alena Vraníková (lakovací linka)

Jiří Zapletal  (profilovací centrum KVARTA Litovel, a.s.)

František Fabián (MT Comax Košice, s.r.o.)

Svatby

Letos jsme v Comaxu přivítali úctyhodných 21 miminek – 

rodičům blahopřejeme a děkujeme, že se s námi podělili o radost.

Šimon Bradáč 

Vendulka Lotková 

Věra Marie Šebková

(rodiče Miluše Meluchová             

a Vojtěch Šebek)

Zuzanka Cvrčková 

Emma Dvořáková 

Marco Sebastian Schiller 

Eliška Bártová 

Michal Biňovec 

Marek Mol 

Lukáš Tůma 

Pavel Bartoš 

Sofie Pelcová

Markéta Špánková 

(maminka Lenka Vaňková )

Nella  Klabečková 

(maminka Zuzana Maršálková )

Jiří Průcha 

Daniel Pruskavec 

Ondřej Pilař 

Olivie Krejcarová 

(maminka Kristýna Cahelová )

Eliška Crháková 

Beátka Pukšová 

(tatínek Ondřej Plaček )

Vít Saidl

Naši nejmenší

Kulaté pracovní výročí letos slaví 16 kolegů, děkujeme za jejich 

věrnost firmě.

45 let   Marie Behenská, Jiří Maňák, Jaroslav Šimral
40 let   Pavel Franc, Antonín Pustina
35 let   Hana Tajčová, Vladimír Vobořil
30 let   Luboš Šticha
25 let   Jaroslav Kačer, Jan Petráček, Jiří Škrabal

20 let   Jiří Kunčický st., Karel Brož, Roman Zít, Jaroslav Boháč,  

 Jiří Spurný

Pracovní výročí

BLAHOPŘEJEME
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Martin Brádka

Michaela Fialová, asistentka obchodu hutní 

výroby, je letošní mistryní ČR ve fitness a čerstvou 

mistryní Evropy 2017 v šampionátu iComplete 

European Natural Cup 2017 v Karlových Varech - 

blahopřejeme!

Od 8 do 18 let Michaela závodila ve sportovním 

aerobiku v kategorii single, trio i ve skupině fitness 

(8 dívek). Dnes sama trénuje dívky v oboru 

gymnastika a posilování ve Fitness Clubu 

Diamond Gym v Kralupech nad Vltavou a její 

svěřenkyně přinášejí krásná umístění na meziná-

rodní úrovni.

Zdeněk Tuháček z oddělení IT se 14 let věnuje silovému trojboji 

(bench press); na říjnovém Mistrovství Evropy 2017 ve španělském 

La Manga vybojoval 3. místo - blahopřejeme.

Na květnovém Mistrovství světa 2017 v Litvě se umístil v první 

desítce a na jaře získal 2 medaile na Mistrovství České republiky 

2017.

Zdeněk vedle své závodní kariéry organizuje každoroční závod            

v siláckých disciplínách Strongman Kralupy a zároveň je spoluga-

rantem celorepublikové série závodů strongmanů do 105 kg. Osm 

let vede oddíl silového trojboje TJ Kralupy.

Michaela Fialová

Zdeněk Tuháček

Martin Brádka, reklamační technik lakovací linky, je úspěšný 

motokrosař a vítěz letošní sezóny (MOTUL CUP 2017). Přináší-

me některá jeho dosavadní umístění:

• 3x vítěz závodu MČR OFFROAD MARATON třída Mistr Moto E1 

• Vítěz seriálu MOTUL CUP 2017 ve třídě MX2 ,,B“ 

• Vítěz seriálu MOTUL CUP 2016 ve třídě 125 ccm 

• Účastník mistrovství Evropy kategorie IMBA MX2 - konečné        
pořadí v sezóně 2017 - 17. místo. 

SPORTUJEME



Lucie Baťhová, asistentka obchodu 

servisního centra v Kolíně.

„Florbal hraji soutěžně už 9. sezónu. Má 

první sezóna byla zahájena v 1. lize 

juniorek, dalších 5 sezón jsem odehrála 

jako gólmanka 2. ligy žen a od roku 

2015 jsem ve 2. lize hráčka v poli.                

V uplynulých dvou sezonách jsme se      

s týmem umístily na 2. místě v tabulce,  

a tak jsme pro tuto soutěž v aktuální 

sezóně favoritkami na postup do 1. ligy. 

Co obnáší soutěž? Dojíždění 3x týdně 

na trénink a 1x za 14 dní na turnaj. 

Časově to je náročnější, ale za ten relax 

mi to stojí. Nyní se držím na 3. místě        

ve statistice vstřelených branek, tak 

doufám, že mi to bude střílet i dál.“ 

Lucie Baťhová

Lucie Plachá
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Lucie Plachá, obchodní zástupkyně lakovací linky.

„Již 13 let se věnuji chovu psů a sportovní kynologii 

podle národního a mezinárodního zkušebního 

řádu FCI zahrnující tři disciplíny - stopu, poslušnost 

a obranu. Podle svých časových možností se účast-

ním jak závodů, tak výstav psů.“

Na snímku z tréninku s kolegou figurantem Bohou-

šem Adámikem z dělícího centra lakovací linky. 

SPORTUJEME

HOKEJ

Hokej má v Comaxu podobně dlouhou 

historii jako fotbal a baví naše kolegy bez 

rozdílu věku. Poznáte na fotografii, kdo je 

kdo?   

GOLF

Golfovému turnaji MTC předchází řádný 

tréning za každého počasí – na snímcích    

Peter Bružeňák a Zdeněk Podivínský.

JACHTING

Již 3. sezónu trénujeme sportovní jachting 

na Jadranu, výcvik je pořádná dřina               

a námořníky leckdy unaví, ale zážitek stojí 

za to.
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VELVARSKÁ DESÍTKA

FOTBAL
Naši kolegové z košické pobočky MT Comax Košice, s.r.o., se 

účastní legendárního košického Mezinárodního maratonu míru, 

nejstaršího v Evropě s historií od roku 1924, a úspěšně absolvo-

vali i letos. Zleva: Jozef Maceášik ve štafetě, Adriana Maceáši-

ková v mini maratonu na 4,2 km a František Fabián v půlmara-

tonu. Čtvrtým maratoncem (na snímku 2. zleva) je ředitel ze 

společnosti U.S. Steel Košice.

Na letošním 12. ročníku velvarského maratonu na 10 km, jehož 

jsme sponzorem, obsadila Petra Stádníková z lakovací linky               

2. místo v kategorii „ženy“ na 5 km a její syn Jakub (7 let) 3. místo             

v kategorii „děti“. Na fotografii s hosty závodu – úspěšnými repre-

zentanty-dvojčaty Davidem a Tomášem Svobodovými.

Největší sportovní zastoupení má METAL TRADE COMAX, a.s., 

tradičně mezi registrovanými fotbalisty – Martin Fitko z lakovací 

linky hraje již 3. sezónu krajský přebor, jeho kolega Jakub Janča-

řík 1.A třídu, Zdeněk Kieryk, Martin Samek, David Hlava, Tomáš 

Vincenc a Patrik Herberstein 1.B třídu a konečně Milan Vošme-

ra, Jakub Válek a Roman Nádherný ml.  z hutního provozu hrají 

okresní přebor.

MARATON MÍRU

SPORTUJEME

Martin Fitko

Jakub Stádník
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SPOLEČNÉ ZÁŽITKY SBLIŽUJÍ… 

Bowling má u nás v COMAXU početnou základnu příznivců – i proto ho rádi pořádáme, 

tentokrát jsme zvolili útulný areál Modré Stodoly v nedalekých Horoměřicích.

Sportovní víkend byl určen jak pro nadšené cyklisty, tak i pro ty, kteří jezdí spíše rekreačně. I přes 

chladnejší počasí jsme si to na Singltreku pod Smrkem v Jizerských horách náramně užili. 

Bowlingový turnaj

TENIS

Cyklo víkend

Letos jsme uspořádali 3 teniso-

vé turnaje, kterých se zúčastni-

lo přes 40 účastníků. Hostem 

turnaje na Vyšehradě byl 

ředitel společnosti Voestalpi-

ne ČR, s.r.o. (na snímku                

3. zleva).



MTC CUP Velvary
Fotbalový turnaj zaměstnanců s týmy zákazní-

ků má za sebou již 7 sezón a protože řadě zákaz-

níků přirostl za tu dobu k srdci, iniciují jeho 

pokračování i bez přímé motivace obhájit či 

překonat loňské umístění. Těší nás, že naše dva 

týmy pravidelně obsazují místa vítězů. 

Tento přátelský fotbalový svátek zpestřujeme 

pozváním hostů – již poněkolikáté přišel hráče 

povzbudit legendární Antonín Panenka.

Sportem dýchalo i naše podzimní firemní odpoled-

ne ve Žlutých lázních. Navázalo na sportovní 

olympiádu předchozího roku, ale přineslo sportov-

ní disciplíny a především dvojnásobný počet účast-

níků.

Plážový volejbal, petanque, stolní tenis, nohejbal… 

všechny tyto disciplíny žily až do večera a ani už 

relativně chladné podzimní počasí neodradilo 

odvážlivce vyzkoušet i paddleboarding – koupání 

skončilo bez úhony, a byť šlo o nesoutěžní disciplí-

nu, bylo patřičně oceněno při předávání trofejí.

Žluté lázně

Tým Lakovací linky

Lukáš Fidler, technický úsek

Tým Hutního provozu
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Rok 2018 v duchu oslav trojitého výročí

Hutní výroba oslaví 80 let nepřetržitého provozu od roku 1938, 

kdy byly ve Velvarech založeny Hutě Dr. Wertheima tavící olovo. 

Ty v průběhu osmdesáti let prošly přirozeným vývojem technolo-

gií i výrobního programu, ale tradice hutní výroby se nezastavila – 

v roce 1968 se hutě transformovaly na Kovohutě Velvary n.p.             

a pořízeny byly první indukční pece na tavení hliníku. V roce 1966 

přibyla slévárna a v roce 1999 první plynové pece. Od roku 2015 

naše huť vyváží vedle ingotů i tekutý hliník a její rozvoj završila          

v závěru roku 2017 koupě německé hliníkové huti Oetinger.

Lakovací linka oslaví 45 let od svého založení v roce 1973 – za tu 

dobu prošla kompletní rekonstrukcí i modernizací výrobního 

postupu a programu – chemická předúprava je maximálně ekolo-

gická (bezchromátová) a výrobní program „lakování“ kovových 

pasů byl rozšířen o „laminování“. Otevřely se nám nové trhy – 

lakovací linka dnes exportuje do 26 zemí světa.

Své první výročí oslaví v roce 2018 i naše profilovací centra –             

10 let výroby profilů v Comaxu.

Den otevřených dveří MTC

U příležitosti zmíněných výročí uspořádáme v květnu 2018 Den 

otevřených dveří, kde přivítáme zájemce z blízkého i širokého 

okolí o prohlídku našich provozů a zázemí. Věříme, že nejen pro 

pamětníky, ale i pro rodinné příslušníky současných zaměstnan-

ců bude tento den svátkem, kdy budou moci nahlédnout do 

pracovišť svých blízkých.

Mezinárodní konference ECCA v Praze 
– s návštěvou v Comaxu 22.5.2018

Bezmála 45 let jsme členy mezinárodní asociace ECCA sdružující 

významné evropské zpracovatele lakovaného plechu. Tato 

organizace se sídlem v Bruselu letos oslavila 51 let své existence 

a každý rok pro své členy organizuje odbornou konferenci.

V květnu 2018 se mezinárodní konference ECCA poprvé po                

51 letech uskuteční v Praze – rovná stovka účastníků, pracovníků 

zahraničních lakovacích linek a jejich dodavatelů, vyjádřila zájem 

navštívit při té příležitosti Comax. Je to čest i výzva, postavit se 

vedle velkých zahraničních lakovacích linek, které již v minulosti 

plnily funkci hostitele této konference.

MTC Cup Velvary 2018 

Jak již bylo zmíněno, fotbalový turnaj zaměstnanců MTC s týmy 

zákazníků se těší velké oblibě a jeho účastníků přibývá. V tradici 

turnaje proto budeme pokračovat - v červnu 2018 nás na hřišti TJ 

Slovan Velvary přivítá útulnější prostředí a zázemí, které si s nárůs-

tem příznivců turnaje dobře poradí.

Veletrhy 2018

Přes 100 tisíc tun našich výrobků vyvážíme do zahraničí. Proto se 

i v roce 2018 představíme na několika mezinárodních odborných 

veletrzích. Sledujte náš web, kde přineseme fotografie z našich 

stánků.

• EUROGUSS Norimberk – odborný veletrh pro vysokotlaké lití

• STŘECHY PRAHA – veletrh pro střechy, fasády a řemeslo

• R+T Stuttgart – veletrh rolet, žaluzií a ostatní stínící techniky

• ALUMINIUM Düsseldorf – veletrh hliníkářského průmyslu

PŘIPRAVUJEME

Plynová rotační pec (16t)

Dělící centrum lakovací linky

Odvíjecí zařízení pro výrobu profilů

Z národní konference 2015


