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1266 – jeden z prvních majitelů 
tvrze připomínán vladyka Ratmír 
z Kamenice.

1550 – majitel tvrze Jan Frejnar 
z Branova

do roku 1763 – vystřídali se zde 
Lobkovicové, Pavel Michna 
z Vacínova, Arnošt z Valdštejna aj.

od roku 1763 – se Kamenice 
stala oblíbeným letním sídlem 
pražských arcibiskupů, kteří 
upravili panské sídlo do podoby 
pohodlnějšího zámku

Začátkem 19. stol. – začínají 
Ringhofferové průmyslově zpra-
covávat měď, vystavěna je válcov-
na plechů – základ současného 
podniku Strojmetal

1860 – Ringhofferové získávájí 
zámek

1875-1880 – přestvba zámku 
podle návrhu architekta J. Stibra-
la v reprezentativní sídlo ve stylu 
novoanglické gotiky

1945 – majetek rodiny Ringhof-
ferů zestátněn

1949-1997 – sloužil areál jako 
základní škola

1998 – areál byl obcí prodán do 
soukromého vlastnictví

2016 – zámecký areál kupuje
firma Strojmetal Aluminium 
Forging s.r.o.

2



1822 - Založení měděné huti v 
Kamenici Josefem Ringhofferem

1928 - Zahájení výroby kování 
měděných a mosazných slitin

1940 - Rozšíření o výrobu hliník-
ových slitin

1945 - Zestátnění podniku

1996 - Zahájení spolupráce s fir-
mou Constellium Singen GmbH

1998 - Privatizace státního 
podniku a změna na akciovou 
společnost Strojmetal Kamenice 
a.s.

2001 - Založení konsorcia s fir-
mou Alcan Singen GmbH a kování 
pouze hliníkových slitin

2002 - Zprovoznění nové kovací 
haly pro automobilové výrobky 
a plně automatizovaného skladu 
výrobního materiálu s výškovými 
regály

2002-2004 - Převedení kování 
z firmy Alcan Singen GmbH do 
Strojmetalu Kamenice

2006-2012 - Instalace čtyř plně 
automatizovaných kovacích 
linek pro automobilový průmysl 
s různými stupni předtváření

2013 - Alcan Strojmetal Alumin-
ium Forging s.r.o. kupuje podíly 
firmy Constellium Singen GmbH 
ve společném podniku a je nyní 
100% vlastníkem

2013 - Zprovoznění páté plně 
automatizované kovací linky pro 
díly přední osy osobních automo-
bilů

2014 - Změna názvu firmy na 
Strojmetal Aluminium Forging 
s.r.o.2
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dnes návrh
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děkujeme za pozornost


