
  

Vsetínský Climax překonal plánovaný obrat. Roste navzdory covidu a otevře novou 
výrobu  

Vsetín 12. července 2021 – Vsetínská společnost CLIMAX, největší český výrobce žaluzií, 
rolet, markýz a pergol, zvýšila v roce 2020 obrat o 8,2 % na 1,367 miliardy korun. Zisk po 
zdanění meziročně vzrostl o 11,5 % na 73 milionů Kč. Díky neustále se zvyšujícímu zájmu 
o stínění letos společnost plánuje investice přes 270 mil. Kč a otevření více než 100 
nových pracovních míst v rámci zahájení provozu nové výrobní haly v srpnu.  

„Loňský rok jsme začali naplno a navázali na úspěšný rok 2019. V dubnu 2020 jsme 
museli kvůli pandemii covidu-19 přijmout preventivní opatření a na deset dnů přerušit 
výrobu. Plánový dubnový obrat klesl najednou o polovinu. Snížený objem výroby a prodeje 
se ale podařilo zvýšeným úsilím i vzrůstajícím zájmem o stínění ve zbývající části roku 
plně kompenzovat,“ říká David Žabčík, ředitel firmy CLIMAX. 
 
Firma CLIMAX překonala původní plán a podařilo se jí zvýšit obrat za rok 2020 na 
rekordních 1,367 miliardy Kč. Oproti roku 2019 se tak obrat zvýšil o 104 milionů Kč. Na 
začátku roku 2020 se CLIMAX rozšířil v pořadí již o třetí dceřinou společnost ve Švédsku, 
firmu Jaretegs Interiör AB. Nákupem získal 75% podíl v této švédské firmě, jejíž loňský 
obrat dosáhl 13,64 mil. Kč. Další dceřiné společnosti má CLIMAX ve Francii a Švýcarsku, 
které zároveň patři mezi hlavní exportní trhy. „Mezi další významné exportní trhy, kterých 
máme přes 30, patří také Rakousko, Německo, Slovensko nebo Slovinsko. Celkový objem 
vývozu neustále dynamicky roste, oproti roku 2019 vzrostl o 7,8 % a dosáhl celkové výše 
744,4 mil. Kč,“ dodává ředitel David Žabčík. 
 
CLIMAX v loňském roce vyrobil přes 700 000 výrobků. K nejoblíbenějším patří venkovní 
žaluzie, které se nejvýznamněji podílejí na tržbách, dále rolety, markýzy, pergoly 
a screenové rolety. Situace v roce 2020 měla vliv na plánované investice, kdy některé byly 
pozastaveny a přesunuty do roku 2021. I přesto firma v loňském roce investovala téměř 50 
mil. Kč. „Kromě stavebních úprav jsme investovali také do nového strojního vybavení 
v jednotlivých výrobách, díky kterým se částečně zautomatizovala a také zvýšila efektivita 
práce. Proto jsme nemuseli urgentně řešit nedostatek zaměstnanců během koronavirové 
krize,“ doplňuje Žabčík.  
 
Vývoj tržeb a plány v roce 2021 
Zájem o stínicí techniku neustal ani v první polovině letošního roku. Tržby společnosti za 
prvních pět měsíců meziročně rostly o 14 % na 525 milionů Kč. 

Letos firma Climax plánuje otevřít novou výrobní halu, ve které budou dvě lakovny, 
centrální sklad pro lakování a výroba krycích plechů pro venkovní žaluzie. Při rozšiřování 
výrobních kapacit volí firma cestu oprav nevyužitých budov namísto výstavby nových hal. 



  

Ty hledá ve svém okolí a revitalizuje je včetně okolního prostředí. „Letošní náklady na 
dokončení rekonstrukce haly a implementaci všech technologií přesáhnou 180 mil. Kč. Do 
nové výroby plánujeme přijmout přes 100 nových zaměstnanců, čímž posílíme svou pozici 
významného zaměstnavatele ve Zlínském kraji. Výroba by se měla začít rozbíhat v srpnu 
letošního roku,“ informuje David Žabčík.  

V roce 2020 společnost CLIMAX zaměstnávala 471 lidí. Dlouhodobě se společnost 
soustředí na vytváření příjemné firemní kultury a v roce 2021 bude vzdělávání 
zaměstnanců věnována ještě větší priorita. Kromě spolupráce s renomovanými externími 
společnostmi bude otevírat vlastní interní akademii a zaměří se na mnohem užší 
spolupráci se školami ve svém okolí. „Prostřednictvím uceleného systému vzdělávání 
chceme rozvíjet náš tým a každému jednotlivci pomáhat v jeho profesním i osobnostním 
rozvoji,“ uzavírá David Žabčík.  

 

Více informací a inspirace najdete na www.climax.cz. 
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Společnost CLIMAX je největším výrobcem stínicí techniky v České republice. 
Zaměstnává přes 450 zaměstnanců a patří k významným zaměstnavatelům ve Zlínském 
kraji. Na trhu působí již od roku 1992 a po celou dobu své existence klade důraz na kvalitu 
a špičkové zpracování svých výrobků. Výroba, sídlo společnosti a vlastní vývojové 
centrum se nachází ve Vsetíně. Více než polovina všech výrobků směřuje na export do 
zemí západní Evropy. CLIMAX vyrábí venkovní žaluzie a rolety, markýzy, svislé fasádní 
clony, vnitřní látkové stínění, pergoly, sítě proti hmyzu a vnitřní žaluzie. 

 

 


