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Nové unikátne Centrum pre lieč-
bu ochorení, vedu a výskum 

v medicíne, ktoré bolo v novem-
bri otvorené v Trenčíne, sa stalo 
ďalším dôkazom tvorivej a inova-
tívnej práce odborníkov GreMi KLI-
MA. Tá sa podieľala na realizácii 
vzduchotechniky, inštalácií zdroja 
chladu a tepla, ako aj samotných 
rozvodov v budove.

Inštalovaná vzduchotechnika rie-
ši vetranie čistých priestorov a so-
ciálnych zariadení. „Srdcom budo-
vy je operačný sektor, kde sme 
pomocou inštalovanej vzducho-
technickej jednotky o vzduchovom 
výkone 5500 m3/h a laminárneho 
stropu zabezpečili triedu čistoty M 
5,5. Tým operačná sála spĺňa tie 
najvyššie európske štandardy,“ ho-
vorí Peter Stráňava, projektový ma-
nažér GreMi KLIMA: 

Súčasťou budovy je taktiež trakt, 
ktorý sa zaoberá prípravou a po-
dávaním cytostatík. V rámci týchto 
priestorov boli inštalované koncové 
prvky s osadenými HEPA filtrami 
pre dosiahnutie požadovanej trie-
dy čistoty.

Inovatívne riešenie je využíva-
né v rámci dodávky zdroja tepla 
a chladu, kde firma inštalovala dve 
tepelné čerpadlá typu voda / voda, 

Unikátne urologické centrum 
má vzduchotechniku, vykurovanie 
a chladenie z GreMi

každé o vykurovacom výkone 65,7 
kW. Zdroj tepla využíva energiu vo-
dy čerpanej zo studne, zriadenej 
na pozemku centra. 

Tepelné čerpadlo zabezpeču-
je dodávku tepla pre potrebu vy-
kurovania a ohrevu teplej vody 
a taktiež zabezpečuje dodávku 
chladu. 

Chladenie bolo realizované pomo-
cou Fancoil jednotiek v jednotlivých 

priestoroch a taktiež pomocou in-
štalovanej vzduchotechniky.

„Efektívnosť inštalovaného systé-
mu je najmä vo využívaní systému 
Free Coolig, čo je tzv. voľné chla-
denie s využitím len tepelného po-
tenciálu studničnej vody“, vysvetľu-
je Peter Stráňava.

Nespornou výhodou dodanej tech-
nológie je schopnosť ohrevu teplej 
vody pri režime chladenia tepelného 

čerpadla, vďaka čomu je ohrev tep-
lej vody v letných mesiacoch vyko-
naný pomocou odpadového tepla, 
čiže v podstate zadarmo.

Nové urologické centrum sa bu-
dovalo od mája 2019 a je najväč-
ším na území Slovenskej aj Českej 
republiky. Pod jednou strechou po-
skytuje urologickú starostlivosť, ale 
súčasne ide o pracovisko aj pre 
klinické skúšania.

Luwex založil 
fi rmu 
v Rakousku

Tažkú situáciu zvládame veľmi dobre

Vážení kolegovia, 

na konci roka sa patrí bilancovať, 
čo sme za daný rok stihli. Čo sa 
podarilo, ale tiež čo sa nepodari-
lo a na čom chceme zapracovať. 
Boli sme zvyknutí, takéto zhodno-
tenie robiť pri vianočných večier-
koch. Tak ako minulý rok, ani tento 
nám to však pandemická situácia 
neumožní. Pri hodnotení je potreb-
né pozrieť samostatne na Česko 
a na Slovensko.

Na Slovensku máme za sebou 
ďalší rok poznačený pandemickou 
krízou. Okrem toho sa v sloven-
skom stavebníctve naplno prejavil 
útlm, ktorý bol spôsobený minulo-
ročnou zmenou vlády. Zastavili sa 
štátne tendre. Zákazky už bežiace 
boli zastavené alebo úplne zrušené. 
My sme štátne zákazky nikdy nere-
alizovali. Napriek tomu sa nás ne-
dostatok zákaziek dotkol silným kon-
kurenčným bojom. Ten samozrejme 
vyústil do poklesu cien na trhu. 

Oproti tomu ceny vstupov rást-
li takmer v priebehu celého roka. 
Len pre predstavu, cena tony po-
zinkovaného plechu, vyrábame 

z neho rozvody vzduchu, stúpla 
za 12 mesiacov z 680 na 2000 €. 
Bolo preto nevyhnutné priebežne 
posudzovať a prehodnocovať nové 
aj realizované projekty. 

Vzhľadom na neistú situáciu ná-
kupných cien sme koncom minu-
lého a začiatkom tohto roka stá-
li pred rozhodnutím: buď budeme 
zazmluvňovať aj projekty ekono-
micky nevýhodné, aby sme mali 
potrebné zákazkovú náplň, alebo 
rizikové zákazky brať nebudeme. 
Rozhodli sme sa ísť cestou reali-
zácie len zákaziek s dostatočnou 
pridanou hodnotou. 

Pod obchodním názvem 
Luwex GmbH byla v Ra-

kousku zapsána nová dceřiná 
společnost české firmy Luwex, 
která má sídlo v Linci. Povede 
ji jednatel Lukáš Kadlec. „Chce-
me, aby kancelář naplno fungo-
vala už od ledna. Našim cílem je, 
aby byl Luwex připraven na rea-
lizaci mezinárodních obchodních 
případů s rakouskými partnery, 
o nichž v současné době probí-
hají jednání,“ vysvětluje Miloslav 
Mácha, místopředseda předsta-
venstva Luwexu. Firma se tedy 
zaměří zejména na prodej, ná-
kup, nájem pracovní síly, faktu-
raci nebo vyřizování záležitos-
tí spojených s certifikáty o půvo-
du zboží. 

Luwex, který v únoru 1988 
vznikl jako mezinárodní projekt, 
se tak po letech vrací do země, 
s níž je historicky spojen. U jeho 
zrodu tehdy stály významné čes-
koslovenské (51 procent) a ra-
kouské (49 procent) vzducho-
technické podniky. Odtud i ná-
zev Luwex jako zkratka Lufttech-
nische Werke. 

„Tehdy byly cílem dodáv-
ky a montáž vzduchotechniky 
do budovaných velkých praž-
ských hotelů. Nyní máme ambici 
už jako člen skupiny GreMi podí-
let se na některých rakouských či 
mezinárodních projektech,“ do-
dal Miloslav Mácha.

TRENČÍN

LINEC

Miloš Gregor, 
konatel GreMi KLIMA

Vážení kolegovia, dodávatelia, odberatelia, partneri,
dovoľte mi touto cestou poďakovať za vašu prácu, úsilie a tiež trpezlivosť 
pri plnení každodenných úloh. Bez práce každého z nás by sme neboli 
schopní posunúť sa o tak obrovský krok dopredu.
Prajem Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny. Prajem 
Vám veľa úspechov do roku 2022. A hlavne Vám prajem v dnešnej 
dobe to najcennejšie, čím je zdravie.

                                   Miloš Gregor

PF 2022
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Srovnáte-li své začátky se sou-
časným stavem na trhu, kde vidíte 
největší změnu?
Doba je nyní mnohem dynamičtěj-
ší, než tomu bylo před deseti lety, 
kdy jsem začínal. Nezastavíte se, 
život je plný pracovních výzev.

Tak to pojďme rozebrat. Co pří-
stup k zakázce? 
Dnes je dodavatel v soutěžích nucen 
se téměř výhradně orientovat na nej-
nižší cenu. Ale jsou i osvícení inves-
toři, kteří spolu s cenou řeší i efek-
tivitu, technickou úroveň navržených 
řešení. S nimi je radost pracovat. 

Dochlazování zlepšilo pracovní podmínky v areálu Toyoty

Koncem roku 2020 byla divize 
Chlazení a topení společnosti 

Luwex požádána o technický ná-
vrh dochlazování verifikačních tu-
nelů, které mělo zlepšit pracovní 
podmínky zaměstnanců závodu 
Toyota Kolín.

Náročný projekt se realizoval 
za plného provozu a v prostorách 
citlivých na jakoukoliv kontamina-
ci. Podmínkou přitom bylo využít 
existující vzduchotechnické rozvo-
dy a přerozdělit stávající vzducho-
vé objemy.

Práce probíhaly v relativně velké 
výšce nad výrobní technologii pou-
ze o víkendech.

K dochlazování jsme aplikova-
li dvě kompaktní vzduchotechnic-
ké jednotky Lennox s napojením 
na původní rozvody. Vzduchové 
přebytky systém klapek přesměro-
val do jiných výrobních prostor ha-
ly. Termín předání na konci května 
byl dodržen a pracovní prostředí 
tak bylo připraveno na horké let-
ní dny.

Oto Sova, 
ředitel divize Chlazení a topení

Společnosti Luwex a Bohe-
mia Klima poskytnou od ro-

ku 2021 na penzijní připojištění 
každému kmenovému zaměst-
nanci jednotný příspěvek 12 tisíc 
Kč a ten bude pokračovat i v ná-
sledujících letech. Lidé, kteří již 
nějaký příspěvek pobírali na ži-
votní pojištění či penzijní připojiš-
tění v něm pokračují, jen se část-
ka sjednotí na 12 tisíc Kč za rok. 
Obě firmy ze skupiny GreMi tím 
doplňují nabídku svých benefi-
tů jako je stravenkový paušál či 
vzdělávání zaměstnanců o nový 
produkt. Cílem je, aby program 
odpovídal finančním možnostem 
firem a byl konkurenceschopný 
na současném pracovním trhu.

V Brně vznikla nová pobočka GreMi. 
Působí i na Slovensku 

Novou součástí českobudějo-
vického závodu společnosti 

GreMi KLIMA se stala od května 
pobočka Brno, sídlící ve Vídeň-
ské 55. Zaměřuje se především 
na rekonstrukce či výstavbu po-
trubních rozvodů tepla, kotelen, 
výměníkových či předávacích 
stanic.

Pracuje v ní sedm zaměstnanců 
včetně stavbyvedoucích, obchod-
ních a projektových manažerů 

nebo technika. Jejím ředitelem je 
Petr Kopřiva.

Během prvních měsíců se to-
muto týmu podařilo nasmlouvat 
několik zakázek. Jde například 
o přípojku z předizolovaného 
potrubí DN125 pro společnost 
C-Energy v Táboře, horkovodní 
potrubí pro Teplárnu Písek u vý-
měníkové stanice Hradiště ne-
bo napojení plynových kotelen 
v Prešově potrubím dlouhým přes 
tři kilometry. Na Slovensku bude 
pobočka realizovat také montáž 

Nový benefi t
pro zaměstnance

Luwex otevírá dveře, ale konečná cena zajímá každého

Otevírá značka Luwex dveře?
Otevírá, ale to neznamená, že tlak 
na cenu necítíme. I pro nás pak 
bývá složité najít kompromis mezi 
finální cenou a ziskovostí.

A co jednání se zákazníkem? 
Změnila se?
Ta lze rozdělit na dvě skupiny 
– generální dodavatel, koncový 
uživatel. V prvním případě jde 
více méně pouze o cenu. Ta si-
ce zajímá i koncového uživatele, 
ale ten tlak není tak veliký. To-
ho spíše zajímá technické řešení 
a know-how.

vzduchotechnického potrubí pro 
dosušování v hale papírenského 
stroje v Hencovcích.

„Jde o zakázky v nižších de-
sítkách milionů korun, což poklá-
dáme za dobrý start. O další za-
kázky v hodnotě 17 milionů euro 
soutěžíme v Česku i na Sloven-
sku,“ říká Petr Kopřiva. Podnika-
telský záměr na rok 2022 předpo-
kládá zvýšit počet zaměstnanců 
na zhruba 22 lidí. Je to ale pod-
míněno právě množstvím získa-
ných zakázek. 

Ing. Lukáš Kadlec, ředitel divize Lehká vzduchotechnika, 
je absolventem strojní fakulty ČVUT v Praze. Ve firmě pracuje 
od roku 2011. Postupně prošel zakázkovým a obchodním oddě-
lením, od konce roku 2020 je ředitelem divize.

O co je největší zájem? 
Těmto klientům jde o to, že vymys-
líme řešení a zrealizujeme ho bez 
toho, aby se oni museli o něco starat. 

Jaké je konkurenční prostředí?
U nás v Česku velice tvrdé. Za kaž-
dým úspěchem je hodně práce řa-
dy lidí. 

Shrneme-li to, jak si vaše divize 
vede? 
Paradoxně se nás covidová doba 
příliš nedotkla. Zakázková náplň je, 
to musím zaklepat, poměrně sluš-
ná nejen letos, ale i pro rok 2022. 
Věřme, že to vydrží. 

A vás samotného, jak tahle doba 
změnila? 
Tak to nevím. Ale bezesporu mě 
po všech stránkách zocelila (smě-
je se).

Druhý ročník inovačného fes-
tivalu Inofest sa v septembri 

vzhľadom na pandemickú situáciu 
konal pre verejnosť v online pro-
stredí. Zatiaľ čo spíkri jednotlivých 
panelov diskutovali na konferencii 
v Park Hoteli Tartuf Beladice.

Boli medzi nimi predseda slo-
venskej vlády Eduard Heger, 
Gerd Leonhard (Futurist & CEO 
The Future Agency), Jean Eric-Pa-
quet (Generálny riaditeľ DG Rese-
arch and Innovation) ako aj Miloš 
Gregor, majiteľ GreMi KLIMA.

GreMi na festivale inovacií
Ten vystúpil v diskusnom paneli 

Energetické príležitosti v priemys-
le spolu s Jánom Paulínym z firmy 
Ipesoft a Romanom Pavlíkom z fir-
my MTS, kde predstavil inovatívné 
projekty pripravované GreMi KLI-
MA. „Nie je to štandardná energe-
tika, ale toto je budúcnosť, ktorou 
by sme sa mali uberať,“ uviedol 
Miloš Gregor. 

Inofest predstavuje stretnutie 
majiteľov inovatívnych firiem, kto-
ré vytvárajú nové prepojenia rôz-
ne zameraných spoločností, budu-
jú a podporujú inovatívne projekty. 
GreMi KLIMA bola aj tento rok jeho 
hlavným partnerom.

KOLÍN

BRNO

BELADICE 
(okres Zlaté Moravce)

PRAHA
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Akciová společnost Luwex vy-
buduje v Milevsku, kde pod-

niká už od roku 1998, vlastní zá-
zemí v kancelářské budově, kterou 
v září koupila od firmy Svacon. 
Ve dvou nadzemních podlažích 
je 25 kanceláří o výměře 653 m2. 
V nich najdou zázemí projektan-
ti, technici, obchodníci a další za-
městnanci. Součástí objektu je ta-
ké parkoviště, měřící 1472 m2, čtyři 
garáže a sklady. Cenu kontraktu 
firmy nezveřejnily. 

„Pronajaté prostory už nám začí-
naly být malé a ani jejich úroveň 
neodpovídala potřebám moder-
ní firmy. Po loňské změně vlast-
níka, kdy jsme se stali součástí 
slovenské skupiny GreMi, potře-
bujeme zvýšit projekční, obchodní 

Výrobná prevádzka GreMi KLI-
MA na vzduchotechnické po-

trubie vznikla v obci Liptovská 
Lúžna začiatkom roka 2007, ke-
dy firma existovala tretím rokom 
a s novými zákazkami rýchlo rá-
stla. Vtedy to bolo v prenajatej ha-
le doslova „na kolene“. Všetko sa 
vyrábalo ručným náradím, jednot-
livé diely vzduchotechnického po-
trubia sa kreslili fixkou na plech 
a ručne strihali. Personálne obsa-
denie sa dalo zrátať na prstoch 
jednej ruky, no odhodlanie bolo 
vysoké. 

Na uľahčenie práce sa vytvárali 
šablóny vzduchotechnických prv-
kov, ktorými boli ovešané všetky 
steny. Bola to však dobrá škola 
na zdokonalenie zručnosti, pred-
stavivosti a tvorivosti. Množstvo 
práce však rástlo, začali pribúdať 
aj externí odberatelia a tak pri-
chádzali aj investície do nových 
technológií. 

Vlastné hranaté a kruhové potrubie vzniká v Likavke. 
Ročne sa ho vyrobí 100 tisíc metrov štvorcových
LIKAVKA 
(Žilinský kraj, okres Ružomberok)

Prvou bol ešte koncom roka 2007 
CNC páliaci stroj. Nasledovala au-
tomatická linka na výrobu hrana-
tých rúr, stroj na výrobu špirálovo 
vinutého potrubia, nové zakružova-
cie a lemovacie stroje, stroj na vý-
robu kruhových kolien a mnoho ďal-
ších moderných strojov a ručného 
náradia, špeciálne navrhnutých 
na výrobu vzduchotechnického 

potrubia. Súbežne pribúdali aj noví 
zamestnanci. 

2013 vo vlastnom 
V roku 2013 sa výroba presťaho-
vala do vlastných novonadobudnu-
tých väčších priestorov v obci Li-
kavka. V tomto období sa začala 
aktívne rozvíjať aj výroba zariade-
ní na odsávanie drevného odpadu 

- hlavne filtračných zariadení, do-
pravníkov, ventilátorov a ďalšieho 
príslušenstva. 

V roku 2015 sa produkcia rozší-
rila o nový typ vzduchotechnické-
ho potrubia z izolačných PIR pane-
lov. Ide v podstate o už izolované 
potrubie vyrobené zo sendvičové-
ho izolačného panelu. Na výrobu 
tohto typu bolo potrebné zakúpiť 

Každá čtvrtá hudební deska 
prodaná ve světě je od české 

firmy GZ Media z Loděnic nedale-
ko Berouna. Firma proto pokračuje 
v masivních investicích do rozšíře-
ní a modernizace výroby. Jen le-
tos to je 450 milionů korun, z nichž 
přibližně 100 milionů Kč stojí roz-
šíření a modernizace lisovny gra-
mofonových desek v Loděnici. Její 
klíčovou součástí je rozšíření vzdu-
chotechniky, které realizuje Luwex.

Pracovníci divize Lehká vzdu-

Moderní technologie pro lisovnu světového výrobce gramodesek
LODĚNICE
(Berounsko)

chotechnika zde instalují v průbě-
hu čtvrtého čtvrtletí 2021 systém 
vzduchotechniky, doplněný o chla-
zení jednotkami přímého výparu 
a systémem měření a regulace.

Zakázka „na klíč“ zahrnuje také 
drobné stavební práce a dodávky 
a montáže ocelových konstrukcí.

„Pro nás tato investice předsta-
vuje naprosto zásadní krok k napl-
nění záměru zdvojnásobit produkci 
desek a tím si upevnit pozici svě-
tové jedničky,“ vysvětluje Michal 
Štěrba, generální ředitel GZ Media.

Pro Luwex jde v krátké době 
o druhou zakázku pro skupinu 

firem GZ Media. Poprvní byla do-
dávka vzduchotechniky do nově 
tiskové haly pro předního české-
ho výrobce knih příbramský PBtisk.

„Každé zakázky si vážíme, ale 
uspět u tak renomované značky 
a světového lídra v oboru, potě-
ší ještě o trochu víc. Je to pros-
tě dobrá vizitka naší práce,“ dodal 
Miloslav Mácha, místopředseda 
představenstva Luwexu.

GZ Média je největším světovým 
producentem vinylových desek. Le-
tos jich na trh dodá 55 milionů ku-
sů, z toho 40 milionů vyrobí v Čes-
ku a zbytek v USA a v Kanadě. 

Luwex posiluje v Milevsku. Koupil zde vlastní kancelářskou budovu

špeciálnu CNC technológiu a vy-
školiť zamestnancov. Nový produkt 
si zakrátko našiel na trhu svoje 
miesto. 

Všetky nové produkty a investí-
cie nás posúvali rýchlo dopredu 
a získavali sme čoraz viac nových 
externých zákazníkov. To dáva 
dobré šance na ďalší rozvoj. 

Súčasná prevádzka má 34 za-
mestnancov a takmer dve treti-
ny produkcie vzduchotechnických 
komponentov smerujú k externým 
zákazníkom vrátane Českej repub-
liky. Okrem iných produktov roč-
ne vyrobíme viac ako 100 000 m2 
vzduchotechnického potrubia. 

K dispozícii sú nové CNC stroje 
- ohraňovací lis, vysekávací stroj, 
laserový rezací stroj. Modernizuje 
sa staršia technológia a prevádzka 
disponuje prakticky všetkými mo-
dernými technológiami potrebnými 
na výrobu hranatého a kruhového 
potrubia. Veríme, že k spokojnosti 
našich zákazníkov.

Róbert Kováč, vedúci výroby

a realizační kapacity. Věřím, že tím 
posílíme i pozici na zdejším pra-
covním trhu,“ vysvětluje Miloslav 
Mácha, místopředseda předsta-
venstva Luwexu. 

S třípodlažní kancelářskou bu-
dovou přitom firma koupila i ce-
lou tribunu milevského zimního 
stadionu, která tvoří její jižní stra-
nu. V podzemním patře je proto 
vchod a šatny sportovců, sociální 
zázemí, vrátnice, schodiště i ply-
nová kotelna. 

„Už v 90. letech sportovní klub 
tuto část majetku prodal. Využi-
tí se nezmění. Hokejisty necháme 
v pronájmu jako dosud,“ dodal Mi-
loslav Mácha. Ten pokládá tech-
nický stav budovy za dobrý, i když 
bude třeba některé vnitřní čás-
ti, hlavně sociální zázemí, postup-
ně zrekonstruovat. Výhledově se 

plánuje také menší oprava venkov-
ní fasády a ploch. Největší změnou 
tak je využití přilehlého parkoviš-
tě, které firma poskytne svým za-
městnancům. Radnice na to již re-
agovala urychlením výstavby nové-
ho veřejného parkoviště s 23 místy 
u nedaleké školy.

Z Budějovic do Milevska 
Nové kancelářské prostory se sta-
ly od prosince také sídlem čes-
kého odštěpného závodu GreMi 
KLIMA, dosud sídlícího v Českých 
Budějovicích. Cílem je koncentro-
vat některé ekonomické a správ-
ní činnosti pod jednotné řízení 
v rámci českých poboček skupi-
ny GreMi. A přitom využit nově za-
koupené vlastní prostory ve „měs-
tě vzduchotechniků,“ jak se svého 
času Milevsku také říkalo.

MILEVSKO

Ve dvou nadzemních podlažích je 25 kanceláří. 
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J ihokorejský gigant Nexen, kte-
rý v srpnu 2019 zahájil provoz 

v nové továrně na výrobu pneuma-
tik u Žatce, pokračuje v rozvoji té-
to investice a akciová společnost 
Luwex bude opět u toho. 

„Uspěli jsme v tendru na dodáv-
ku HVAC systému pro II. etapu 
výrobního závodu. Naším objed-
natelem je Samsung Engineering,“ 
uvedl Lukáš Kadlec, ředitel divize 
Lehká vzduchotechnika. Hodno-
ta kontraktu je zhruba 100 milionů 
korun.

Očekává, že dodávky zakázky, 
jíž šéfuje Ladislav Bolek, začnou 
v únoru 2022 a potrvají do léta 
2023. Její součástí bude také sil-
nostěnné vzduchotechnické potru-
bí a potrubí typu PIR, na jehož do-
dávce se bude podílet slovenská 
mateřská společnost GreMi KLIMA: 

Luwex do továrny Nexenu v prů-
myslové zóně Triangle dodal již 
v úvodní etapě její výstavby po-
trubní rozvody vzduchotechniky 
včetně potrubních elementů a kon-
cových prvků za zhruba sto milionů 
korun. Už tehdy od GreMI KLIMA 
nakoupil na 20 000 m2 předizolo-
vaného čtyřhranného potrubí pro 
vnitřní rozvody. 

PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Paroplynové elektrárny už mají všech 
38 technologických kontejnerů

Českobudějovická pobočka 
GreMi KLIMA dokončila do-

dávku 38 kompletně vybavených 
technologických kontejnerů do Bě-
loruska, kde se staly součástí řízení 
a obsluhy paroplynových elektráren. 
Projekt ve spolupráci s firmami Sie-
mens a Zeppelin začal loni v červ-
nu a skončil letos v listopadu. 

O jeho rozsahu svědčí i spotře-
bovaný materiál. Celkem šlo o ví-
ce než 560 tun oceli, 43 kilometrů 
kabelů a 5500 m2 izolačních pane-
lů. Kontejnery vznikaly ve výrobní 
divizi GreMi KLIMA v Plané nad 
Lužnicí a na místě je na 150 lidí 
montovalo v pěti různých typech. 
Jejich celkový chladící výkon do-
sahuje 712 kW a vzduchový výkon 
510 600 m3/h. 

„Byl to náročný, složitý a místy 
stresující projekt. Ale také neuvěři-
telně zajímavý. Museli jsme se vy-
rovnat s množstvím změn v průbě-
hu realizace a flexibilně reagovat 
na změny, vyvolané vývojem tech-
nologie paroplynových elektráren,“ 
říká Petr Mikeš, ředitel závodu Gre-
Mi KLIMA v Českých Budějovicích. 

V Bělorusku se její konstrukční 
řešení muselo vypořádat s poža-
dovanými 5° seismicity a požární 
odolností 60 minut v mrazech až 
-40° Celsia. Součástí dodávky je 

kompletní projektová dokumenta-
ce, dokumentace kvality zahrnují-
cí podrobné montážní a instalační 
návody v angličtině a ruštině.

Kontejnerová sestava BSDG Kontejnerová sestava LFTA

Spolupráce s Nexenem 
pokračuje i v roce 2022
ŽATEC

„Těšíme se na to. Je to velký 
a náročný projekt, jeden z největ-
ších, který budeme v roce 2022 re-
alizovat,“ dodal Lukáš Kadlec. 

Nexen investuje v areálu o roz-
loze 65 hektarů na 23 miliard ko-
run. Jde o třetí největší zahranič-
ní investici v Česku. Po dokončení 
druhé fáze továrny se zde má vy-
rábět až na 11 milionů kusů pne-
umatik pro evropský automobilový 
trh ročně. 

Kontejnerové sestavy jsou vyba-
veny diesel generátory, vzducho-
technikou, topením, požární signa-
lizací, klimatizací, řídicím systémem 

či elektrorozvaděči a zázemím pro 
obsluhující personál.

„Zvládnout kompletní řešení od pro-
jektu, přes výrobu a instalaci technologií, 

až po zprovoznění, je opravdu nároč-
né. Ale hodně jsme se naučili. Věřím, 
že cenné zkušenosti proměníme v no-
vé projekty,“ dodal Petr Mikeš. 

Kontejnerová sestava E-House a 8DJH Kontejnerová sestava CCR

Společnost BOHEMIA KLIMA 
byla jako dceřiná společnost 

Luwexu založena v roce 1998 
v Praze. Od roku 2001 má dal-
ší výrobní pobočku v Troubsku 
u Brna. 

Hlavním zaměřením byla a je 
výroba čtyřhranného vzducho-
technického potrubí skupiny 
I a jeho příslušenství. Jde o ku-
lisové a buňkové tlumiče hluku 
v různých provedeních, regulač-
ní a uzavírací klapky, protidešťové 
žaluzie, čtyřhranné výfukové hlavi-
ce, boxy anemostatů, tlumící vlož-
ky či mřížky. 

Pobočka v Praze od počátku 
disponuje pálicím strojem, který 
umožňuje výrobu tvarových dílů 
s vyšší přesností a kvalitou. K vý-
znamnějším investicím do moder-
nějších technologií došlo v roce 
2017, kdy byla zejména pořízena 
automatická linka pro výrobu čtyř-
hranného rovného potrubí s prola-
mováním typu Z. 

Další modernizace strojního vy-
bavení nastane na přelomu let 
2021/22, kdy přibude nový prola-
movací stroj pro tvarové díly a au-
tomatická linka se doplní o prola-
mování typu „trapéz“.

Bohemia Klima vyrábí čtyřhranné 
vzduchotechnické potrubí v Praze a u Brna
PRAHA

Dnes BOHEMIA KLIMA pat-
ří do skupiny GreMi Investment 
GROUP a je sesterskou společností 
Luwexu. Díky tomu je i hlavním doda-
vatelem čtyřhranného vzduchotech-
nického potrubí pro projekty Luwexu. 
Jeho podíl na obratu BOHEMIA KLI-
MA tvoří zhruba 50 procent. 

BOHEMIA KLIMA má 19 za-
městnanců, z toho 15 dělníků a 4 
technicko-hospodářské pracovní-
ky a přes 60 externích zákazníků. 

Firma ročně vyrobí na 100 tisíc m2 
čtyřhranného vzduchotechnického 
potrubí. Zatím nejúspěšnější byl 
rok 2019, kdy se ho vyrobilo přes 
110 tisíc m2. 

K vybavení patří i vlastní ná-
kladní doprava. Ta spolu s umís-
těním provozoven umožňuje pruž-
ně dodávat výrobky k zákazníkovi 
po celé České republice.

Martin Vávrovský, 
ředitel BOHEMIA KLIMA 
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Nové polygrafické centrum pří-
bramské společnosti PBtisk 

má vzduchotechniku od společ-
nosti Luwex. Ta spolu s větráním 
a klimatizací do nové i stávající 
haly dodala také chlazení a mě-
ření a regulace. Dodávka byla 
součástí nových polygrafických 
strojů od společnosti Sigloch 
– Kolbus.

„Luwex jsme vybrali na základě 
skvěle připravené nabídky a doku-
mentace. Ta přesně splňovala na-
še požadavky na prostředí pro ná-
ročnou polygrafickou výrobu,“ říká 
Michal Štěrba, člen představenstva 
PBtisk. Samotná realizace pro-
běhla bez problémů a časového 

PŘÍBRAM

Evropská tiskárna PBtisk má nové větrání a klimatizaci

zpoždění. Technologie je plně 
funkční a a v užívání. „Luwex pro-
stě odvedl výbornou práci,“ dodal 
manažer. 

Služební vozidla 
společnosti 
Luwex získávají 
od letošního 
léta nové 
polepy. Tradiční 
firemní logo je 
na nich nově 
doplněno slovy 
„Člen skupiny 
GREMI“. 
Prvních šest 
služebních 
vozidel již 
nový branding 
má, u dalších 
jedenácti 
se plánuje. 

Novou halu tvoří výrobní pro-
story s provozně skladovým záze-
mím a mistrovnou. Už stojící hala 
je určena výhradně výrobě. Projekt 

Luwex na extraligovém ledě. Se startem letošní hokejové sezony se logo společnosti 
Luwex stalo poprvé i součástí české nejvyšší soutěže, když firma uzavřela marketingové 
partnerství se špičkovým klubem Bílí Tygři Liberec. Cílem je posílit známost značky a dal-
ší prosazení se na trhu.

Museli sme preto prepustiť nie-
ktorých kolegov. V číslach to zna-
mená, že sme za prvé tri mesiace 
realizovali len 30 percent pláno-
vaných tržieb. Naše výkony začali 
rásť až v apríli a do plánovaných 
čísel sme sa dostali v máji. V na-
stavenom trende sme už pokra-
čovali do konca roka. Podarilo sa 
to hlavne zásluhou realizácie kom-
plexných dodávok TZB. 

V minulosti sme sa snažili dodá-
vať najmä vzduchotechniku a kli-
matizácie. Keďže tento rok bolo 
projektov menej, snažili sme sa 
realizovať aj vykurovanie, vodné 
chladenie a zdravotechniku. Tak-
tiež sa nám zredukovali zákazníc-
ke segmenty. Dlhodobo sa sna-
žíme naše služby poskytovať pre 
hotely, aquaparky, priemysel, ob-
chodné centrá a bytové komplexy. 
Vzhľadom na neistú situáciu na tr-
hu tento rok fungoval len segment 
bytovej výstavby. 

V súlade s uvedenými trenda-
mi sme sa následne snažili roz-
víjať aktivity v segmente menších 
projektov rodinných domov a by-
tov. Tu sme vytvorili značku KLI-
MAVISION. Bude sa zameriavať 

na inštaláciu klimatizačných jedno-
tiek HAIER a DAIKIN. 

Kúpili sme podiel v spoločnos-
ti UNIVENTA. Tá sa špecializuje 
na podlahové vykurovanie, stropné 
chladenie a tepelné čerpadlá. Za-
čali sme s vývojom komplexného 
riadiaceho systému pre optimálne 
riedenie energie v rodinnom dome. 
Systém sa volá SHE (Smart Ho-
me Energy) a bude schopný opti-
málne riadiť vetranie, vykurovanie, 
chladenie, photovoltaiku a do bu-
dúcna aj nabíjanie elektro auta. 
Všetko sú to dlhodobejšie inves-
tície. Pevne verím, že takýto krok 
nám pomôže rozdeliť riziko a zní-
žiť závislosť na veľkých developer-
ských projektoch.

V Českej republike bola tento 
rok situácia odlišná. V rámci od-
štepného závodu GreMi KLIMA 
došlo k reorganizácii našich pobo-
čiek. Pobočka v Prahe sa organi-
začne zaradila pod LUWEX. Na-
viac vznikla nová pobočka v Brne 
pod vedením Ing. Kopřivu, ktorá 
sa bude venovať inštalácii teplo-
vodných rozvodov, ako aj montá-
žam zariadení vyrábaných našou 
spoločnosťou G&G filtration. Ďa-
lej sa kolegom v Planej nad Luž-
nicí podarilo úspešne dokončiť 

a odovzdať projekt štyroch elek-
trární v Bielorusku. Tento veľký pro-
jekt obsahoval takmer 40 kontajne-
rov plných technológie. Počas jeho 
realizácie pracovalo na projekte 
viac ako 170 pracovníkov.

Samostatne treba spomenúť 
spoločnosť LUWEX. Chcel by som 
týmto poďakovať bývalým maji-
teľom, dnes už kolegom Felixo-
vi Gillovi a Vladimirovi Dušekovi 
za ich prácu a snahu pri precho-
de LUWEXU do rúk nového ma-
jiteľa. Našli sme v nich silné zá-
zemie a tiež silnú podporu. Viac 
o tom ako sa darilo pri zákazkách 
a transformácii, povie výkonný ria-
diteľ Miloš Mácha.

Korona nás na jednej strane na-
učila skromnosti a pokore. Na stra-
ne druhej treba povedať, že naj-
mä vďaka snahe každého kolegu 
a dennodennému improvizova-
niu, túto situáciu zvládame veľmi 
dobre. Podarilo sa nám dokonca 
rozbehnúť projekty, ktorých efekt 
oceníme až časom. Verím, že táto 
situácia čoskoro skončí a budeme 
sa môcť vrátiť k bežnému fungova-
niu. Dovtedy - ako sa hovorí - ne-
zostáva nič iné, len vyhrnúť si ru-
kávy a bojovať. 

                              Miloš Gregor

Tažkú situáciu zvládame veľmi dobre
(Dokončení ze strany 1)

Čo vás na práci baví? 
Predovštkým to, že každý deň pri-
nesie niečo nové. Žiadny deň nie 
je rovnaký ako predošlý a každý 
deň prináša nové výzvy, v ktorých 
sa viem realizovať.

Prečo je firma úspešná?
Najmä vďaka ľuďom, ktorí v nej 
pôsobia. Keď si človek vyberie 
správne, vie to ďaleko dotiahnuť, 
čo je aj prípad GreMi. Sme dobrý, 

Za úspechmi GreMi sú hlavne ľudia, ktorí v nej pôsobia
Ing. Vladimír Hronský, technický riaditeľ GreMi KLIMA, pracuje 
vo firme od roku 2008. Prešiel od projektového manažéra, ma-
nažéra servisu až na pozíciu technického riaditeľa, ktorú zastáva 
od roku 2016. 

mladý kolektív, ktorý čelil nejed-
nej prekážke, ale vďaka súdržnosti 
a ochote sa nám podarilo dotiah-
nuť to tam, kde sme.

Čím sa GreMi dokázala presadiť?
Hlavne kvalitne odvedenou prácou, 
skúsenými pracovníkmi a novými 
nápadmi, ktoré na trhu chýbali. 

V čom je teda iná, odlišná, 
jedinečná?

V tom, že sa vypracovala z malej 
firmy, v ktorej bolo pár zamestnan-
cov, na silnú stabilnú spoločnosť, 
ktorá ponúka možnosť pracovať 
v mladom rozvíjajúcom sa tíme. Vie 
sa postarať o zamestnancov, vie 
ich motivovať a oceniť ich prácu. 

Stále vás to aj po tých rokoch 
motivuje? 
Áno, a stále som aj zvedavý, aké 
projekty sa nám ešte podarí zís-
kať. Veľkou motiváciou sú nové ve-
ci, ktoré ešte sám nepoznám, kto-
ré chcem preskúmať a naučiť sa. 
Ďalšou motiváciou  je vidieť rast 
spoločnosti s čím je spojený aj rast 
osobností ľudí okolo mňa.

řeší koncepci větrání a klimatizace 
tak, aby byly v souladu s předpisy 
a hygienickými vyhláškami. 

Vzduchotechnika udržuje mikro-

klimatické podmínky pro techno-
logii a sekundárně přivádí čer-
stvý vzduch. Zařízení většinu 
vzduchu recirkuluje a není tedy 
vybaveno výměníkem pro zpětný 
zisk tepla.

Jako zdroj chladu slouží dvě jed-
nookruhové kondenzační jednotky 
na střeše haly. Na ní se umístily ta-
ké venkovní kondenzační díly pro-
pojené s přímými výparníky. Pro-
jektovým manažerem byl za divizi 
Lehká vzduchotechnika Pavel No-
vák, o realizaci se staral Miroslav 
Vondrášek.

Společnost PBtisk ze skupiny GZ 
Media se již od roku 1990 specia-
lizuje na výrobu knih a v současné 
době patří mezi jejich nejvýznam-
nější výrobce ve střední Evropě.
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Na začiatku septembra sa v GreMi konal teambuilding podporený 
výborným gulášom. Bohužiaľ i tento rok sme sa mohli v Rajeckej 

Lesnej stretnúť iba v menšom kruhu. Partia zo Žiliny sa na úvod roz-
hodla pre výstup na Hnilickú Kýčeru vo výške 1218  m. n. m. Bolo sl-
nečno, i keď na niektorých z nás, príležitostných turistoch, sa prejavo-
vali kondičné medzery. O to viac po túre dobre padol guláš, uvarený 
hlavnými kuchár-majstrami Ferkom Chládekom a Ondrom Ondákom. 

Počas dňa sa rozbehol aj futbalový turnaj, ktorý sa po vzájomnej 
dohode skončil, ako inak, „jednoznačným“ víťazstvom tímu Miloša Gre-
gora. K večeru sa poriadne zozimilo, a tak sa k slovu dostala aj par-
tia kúrenárov, ktorí pripravili „nízkoúčinný zdroj sálavého tepla“ priamo 
v lone prírody. Partia GreMi Žilina splnila všetky, pre teambuilding sta-
novené ciele. Teda nielen že zelená vlajka GreMi opäť viala na ďal-
šom vrchole v pohorí Malá Fatra, časť Lúčanská Fatra, ale podarilo sa 
spolu stráviť príjemný deň v nádhernej prírode mimo online priestoru.

Teambuilding v Rajeckej Lesnej
MALÁ FATRA

Opäť skvelý výkon poda-
la partia deviatich turistov 

a psíka z rôznych spoločností 
skupiny GreMi v sychravom no-
vembrovom počasí na rozhraní 
Liptova a Oravy. To sa kolego-
via z Čiech a Slovenska stretli 
vo výške 1611 m n. m. na Veľkom 
Choči, najvyššom vrchu Choč-
ských vrchov. Boli to za pobočku 

Vlajka GreMi na Veľkom Choči
CHOČSKÉ VRCHY Bratislava Slavo Janovčík, za po-

bočku Brno Honza Šimeček 
s partnerkou a za pobočku Žilina 
Janka Franeková, Renča Husáro-
vá, Maťa Gabčíková s chlpáčom 
Frediem, Ivo Jancko a Janko Be-
leš s manželkou.

Veľký Choč ponúka nádherné, 
ďaleké, panoramatické výhľady 
na všetky významné slovenské po-
horia ako Veľkú i Malú Fatru, Západ-
né Tatry a Nízke Tatry. Nanešťastie 

hmlisté a oblačné počasie tieto 
skvostné výhľady nedoprialo a náš 
športový kolektív mohol byť rád, že 
si dokázal držať smer s turistickými 
značkami. Počas zostupu sa žen-
ská časť oddelila a chladné poča-
sie využila na kúpanie v termál-
nom prameni Kalameny. Opätovne 
sa podarilo zorganizovať výbornú 
turistickú akciu a vlajka GreMi sa 
17. novembra zazelenala na ďal-
šom horskom vrchole. 

... a na terase u Milevska

Je to už patnáct měsíců, co 
se jediným akcionářem Luwe-

xu stala GreMi KLIMA slovenské-
ho podnikatele Miloše Gregora. 
Tím začal i transformační proces, 
kterým měly společnosti projít, aby 
sblížily svou firemní kulturu. Luwex 
tak v září 2020 prošel reorganizaci, 
provázenou vznikem divizí, a per-
sonálními změnami. Řídit ho zača-
lo nové představenstvo a kontro-
lovat nová dozorčí rada. V únoru 
2021 byla pražská pobočka GreMi 
KLIMA sloučena s divizí Chlazení 
a topení společnosti Luwex.

Klíčoví zaměstnanci měli osob-
ní pohovor s majitelem, nastavi-
la se nová podnikatelská vize, 
prostor dostali noví lidé, kteří by 
do budoucna mohli převzít říze-
ní firmy. Pro perspektivní vedou-
cí pracovníky byla zahájena první 
etapa manažerského školení s fir-
mou Mestek Training. Vlastník spo-
lu s finančním ředitelem skupiny se 
pravidelně zapojují do online po-
rad jak Luwexu, tak jeho dceřiné 
společnosti Bohemia Klima. Mě-
síčně se vyhodnocují hospodářské 
výsledky jednotlivých divizí a vý-
hled tržeb na další období. 

Vedle těchto zásadních změn 
následovaly i další, které se do-
tkly firemního webu a loga, vychá-
zet začal firemní česko-slovenský 
zpravodaj Vzduchotechnika News. 
Nastala také obměna vozového 
parku, do níž se v roce 2021 in-
vestovalo téměř pět miliónů ko-
run, stejně jako informačních tech-
nologií. Pořízen byl nový účetní 

Luwex pod křídly nového 
vlastníka roste

software Money S4 a zahájena mo-
dernizace strojního vybavení Bohe-
mia Klima. Ta je naplánována v tří-
letém horizontu. 

Změna se dotkla i personál-
ní práce včetně postupné úpra-
vy pracovních smluv zaměstnanců 
podle priorit GreMi, probíhají nábo-
ry potřebných profesí. Během roku 
2021 přišlo do Luwexu 18 nových 
spolupracovníků, 12 zaměstnanců 
naopak odešlo buď do důchodu či 
dohodou. 

Ke zlepšení pracovního pro-
středí v Milevsku bezesporu při-
spěje nákup budovy s kanceláře-
mi, do nichž se budeme stěhovat 
na jaře 2022. 

Zcela nové přístupy se uplat-
ňují ve financování a pojištění fi-
rem Luwex, Bohemia Klima i od-
štěpného závodu GreMi v České 
republice. Hlavní financující ban-
kou společností v Česku se stala 
UniCredit Bank a pojištění zastře-
šuje renomovaná makléřská firma 
Renomia. 

Díky nastavení potřebných ban-
kovních limitů se firmám „uvolnily 
ruce“ ve financování realizovaných 
projektů, změna v pojištění zname-
nala snížení nákladů a významně 
se vylepšila ošetřovaná rizika. 

Ke konci roku 2020 otevřel Luwex 
novou divizi Čistých prostor v Li-
berci a koncem roku 2021 založil 
dceřinou společnost Luwex GmbH 
v Rakousku. 

Přes složitou situaci zavině-
nou pandemií nemoci covid-19 se 
Luwexu obchodně daří. Zatímco 
tržby v roce 2020 dosáhly 307 mili-
onů korun, v roce 2021 očekáváme 
zvýšení na 380 milionů a pro rok 
2022 máme již v této době pode-
psané zakázky na 200 milionů Kč. 
To vytváří velmi dobrý základ pro 
případný další růst. 

V roce 2021 patřily mezi nejvý-
znamnější zakázky vzduchotechni-
ka, topení a chlazení pro Nemocni-
ci České Budějovice, pražský hotel 
Backstage, obchodní centrum Bo-
řislavka v Praze, vzduchotechni-
ka pro očkovací centrum ve Fa-
kultní nemocnici Motol, dodávky 
vakcinačních kontejnerů do Ně-
mecka a Belgie a dodávky pro ir-
skou firmu Lynskey při moderniza-
ci hotelu v německém Manheimu 
a v Berlíně. 

Mezi nosné projekty roku 2022 
patří již podepsané zakázky na do-
dávku vzduchotechniky pro Nexen 
v Žatci, cementárnu Mokrá, GZ 
Media nebo bytové domy Císařská 
vinice v Praze. 

Firma Bohemia Klima, vyrábějící 
klimatizační potrubí a tlumiče hlu-
ku, realizuje ročně tržby ve výši 40 
milionů Kč.

Miloslav Mácha, 
výkonný ředitel a místopředseda  
představenstva Luwex a.s. 

To milevská část společnosti Luwex pro svůj teambuilding zvolila 
letní posezení v restauraci ve vesnici Zahrádka nedaleko Milevska. 

Pracovní část byla věnována setkání s majitelem firmy a jeho finanč-
ním ředitelem, nepracovní pak společné zábavě.

MILEVSKO

Ohlédnutí 
za rokem 
2021 

FOTOKALEIDOSKOP


