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Rozvíjíme centrum hydraulického výzkumu


Výstavba zkušebny na horkou vodu

Stojíme před realizací dlouhodobého strategického záměru
V nejbližších dnech se objeví na přístupové cestě k naší společnosti v Lutíně billboard, který bude Vás a naše návštěvníky in-

formovat o tom, že naše akciová společnost
zahájila stavbu na rozšíření výzkumně-vývojového centra – Zkušebny na horkou vodu.
Billboard Vás
bude také informovat o tom, že projekt výstavby bude
realizován s podporou Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR v rámci operačního programu
podnikání a inovace
(OPPI). Tento program je základním
dokumentem resortu
průmyslu a obchodu
pro čerpání ﬁnančních prostředků ze
strukturálních fondů Evropské unie.
Naše
společnost
předpokládá využít jeden z programu OPPI s názvem
POTENCIÁL. Tento program pomáhá podnikatelským
subjektům zavádět
a rozšiřovat kapacity potřebné pro
realizaci výzkumných, vývojových

a inovačních aktivit, jejichž výsledky jsou
následně využity ve výrobě. Implementační
agenturou OPPI je Czechinvest, která přijímá žádosti o dotace a poskytuje poradenský
servis.
Naše společnost SIGMA GROUP a.s.
plně vyhověla náročným kriteriím, které
jsou kladeny na žadatele o dotace a společnost Czechinvest naši žádost schválila. Pro
nás to znamená možnost čerpání dotace až
do max. výše 40% způsobilých investičních
nákladů.
Investiční náklady cca 100 mil. znamenají, že se jedná o jednu z nejdůležitějších
investičních akcí naší společnosti. Ptáte se
jistě, proč investujeme tak mimořádně velké
prostředky do rozvoje společnosti.
Náš výrobní program – i do budoucna -
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bude zaměřen na náročné trhy a obory, jako
je teplárenství a energetika, zejména pak dodávky pro jadernou energetiku v tuzemsku
i v zahraničí. Výstavba horkovodní zkušebny reaguje na neustále rostoucí požadavky
a nároky investorů z této oblasti na provádění širokého spektra zkoušek dodávaných
čerpadel. Naše stávající výzkumně-vývojové centrum umožňuje totiž zkoušet čerpadla
pouze na studenou vodu cca 20 oC.
Rozšíření výzkumně vývojového centra
– zkušebna na teplou vodu nám umožní:
– provádět přejímací zkoušky čerpadel na
horkou vodu. Max. teplota čerpané kapaliny se uvažuje 190 oC;
– zkoušet tzv. zákaznická soustrojí, tj. umožnit postavit na zkušebním stanovišti kompletní agregát v sestavě, v jaké bude provozován na díle;
– provádět specielní testy. Výchozím podkladem při speciﬁkování těchto požadavků
byly poptávkové speciﬁkace od potenciálních zákazníků. Jsou to – tepelné šoky, studené starty, poklesy teplot, tlakové pulzace, provoz na sucho a ověřování NPSH(R);
– urychlit zahájení tržně nezbytných inovací
konstrukčních uzlů a materiálů pro konstrukci čerpadel v krátkém časovém období;

– významným způsobem přispět k zefektivnění všech vývojových a inovačních prací, a to mimo jiné i tím, že umožní reálnou
kombinaci matematických simulačních metod a měření v reálných provozních podmínkách provozu energetických zařízení, tj.
s horkou vodou a s provozními průtoky.
Čtenáře tohoto časopisu bude jistě zajímat, kde se bude rozšíření výzkumně-vývojového centra realizovat. Jak už z názvu
vyplývá, jedná se o rozšíření stávajícího zařízení Zkušebny 5. Pro instalaci zařízení budou využity stávající prostory haly zkušebny. Situování stávajícího stendu 10 MW zůstane nezměněno, druhý stend „zákaznický“
bude vybudován v prostoru dnešní expedice. Technologickému zařízení také ustoupí
dnešní plynová kotelna. Po zahájení stavebních prací na jaře 2013 dojde k demolici části dnešní administrativní budovy v prostoru
mezi trafostanicí a prvním vchodem do budovy. V tomto prostoru vyroste nová hala,
kde bude umístěno hlavní technologické zařízení zkušební smyčky. Mimo současný zastavěný prostor - na prostoru panelové plochy za trafostanicí – budou umístěny chladící věže pro odvod vygenerovaného tepla při
zkouškách.

A na závěr něco málo z krátké historie
projektu:
Požadavky investorů na zkoušky čerpadel, sledování evropského a světového
vývoje v oblasti zkoušek čerpadel a snaha
udržet si postavení čerpadlářské firmy evropského významu vedly vedení naší společnosti k rozhodnutí zpracovat „Studii
proveditelnosti“ zkušebny na horkou vodu.
Práce na studii byly zahájeny již v průběhu roku 2009 a postupně se na nich podíleli
VŠB Ostrava, VAE Ostrava a EGP Praha.
Zásadním krokem směrem k realizaci díla
bylo rozhodnutí zadat EGP Praha zpracování dokumentace pro stavební řízení dle
přílohy č.1 vyhlášky č.499/2006 Sb. Na základě této dokumentace byl požádán místní
příslušný stavební úřad v Lutíně o stavebním provedení. Toto nám bylo uděleno ke
dni 30.11.2011.
Pro řízení dalšího průběhu výstavby jmenovalo představenstvo naší společnosti řídící
výbor projektu.
V některém z dalších čísel budeme Vás,
naši čtenáři, informovat o dalším průběhu
výstavby.
Ladislav Kravák
člen řídícího výboru

JSME V NOVÝCH
PROSTORÁCH…
V pondělí 20. srpna t.r. došlo k oficiálnímu otevření rekonstruovaných kancelářských, provozních a reprezentačních prostorů
v administrativní budově (TDS) v průčelí společnosti. Vyvrcholily tak dlouhodobé snahy
a praktické potřeby nezbytných rekonstrukcí
v objektu, např. i elektrorozvodů, tepla, sociálně – hygienických sítí atp.
Na rekonstrukcích se projektově podílela firma ATELIER ADDOS, s.r.o., osobně pak
Ing. arch. Jiří Zahořák, stavebně a technicky firma VALTR, generální dodavatel staveb,
s.r.o.
Slavnostní přestřižení vstupní pásky provedli společně Ing. Milan Šimonovský, předseda představenstva a Antonín Bábek, starosta obce.
Budova TDS po rekonstrukci dnes odpovídá zvyklostem a standardům zcela obvyklým
ve firmách u nás i v zahraničí a skýtá pro obchodně – společenská jednání a managerské
činnosti potřebné provozní a reprezentační
zázemí na vysoké úrovni.
Ladislav Smička
Foto: Dana Kaprálová

Zleva: Luboš Černohouz, gen. ředitel, Ing. Milan Šimonovský, předseda představenstva, Antonín Bábek,
starosta obce.

... a teď vstupte, prosím.
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NAŠE REPORTÁŽ...

Návštěva prezidentského kandidáta Miloše Zemana v Lutíně
Za příklad uvedl možnou výstavbu plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe jako významné vodohospodářské stavby, kde by významnou roli dodavatele mohla sehrát i SIGMA
GROUP.
Miloš Zeman taktéž vyjádřil svou podporu jaderné energetice, kdy zmínil dostavbu 1. a 2. bloku JE Temelín, která byla realizována mezi lety 1998-2002 jeho vládou. Do
budoucna se M. Zeman vyslovil nejen pro
dostavbu JE Temelín 3. a 4. blok, ale taktéž
pro rozšíření JE Dukovany a perspektivní
výstavbu JE Blahutovice v Moravskoslezském kraji.
Závěrem besedy popřál M. Šimonovský
Miloši Zemanovi dostatek sil do další kampaně a mnoho štěstí při prezidentské volbě.
Přivítání. Zleva: Luboš Černohouz, gen. ředitel, Ing. Miloš Zeman a Ing. Milan Šimonovský, předs. představenstva.

Po téměř třech letech navštívil dne
10. září 2012 společnost SIGMA GROUP
a.s. jeden z kandidátů na prezidenta republiky Ing. Miloš Zeman.
Po společném obědě s členy představenstva a generálním ředitelem společnosti proběhla hodinová beseda se zaměstnanci ﬁrmy.
Po stručném úvodu předsedy představenstva
Ing. Milana Šimonovského odpovídal Miloš
Zeman na aktuální dotazy z oblastí české politiky a hospodářství. Diskuzi vedl generální
ředitel Luboš Černohouz.
V politické oblasti se vyslovil pro zavedení referend dle švýcarského modelu při řešení zásadních společenských otázek a pro
nutnost odbornosti ministrů pro vedení svých
resortů. V hospodářské oblasti jako zastánce
keynesiánské ekonomické teorie vyzdvihnul roli investic jako zdroje ekonomického
růstu a nástroje pro řešení nezaměstnanosti.

Ing. Milan Šimonovský zahajuje společnou besedu.

Mgr. Petr Vejbor
Foto: Mgr. P. Vejbor, D. Kaprálová

Živě se diskutovalo od samého počátku.

... a foto na pamětnou se členy představenstva a gen. ředitelem. Zleva:
Ing. Pavel John, Mgr. Jan Čapka, Luboš Černohouz, gen. ředitel, Ing. Miloš
Zeman, Ing. Milan Šimonovský, předs. představenstva.
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SHROMÁŽDĚNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ JIŽ POPÁTÉ

Opět si bylo o čem povídat a dobře se bavit
V pátek 7. září 2012, za krásného slunného odpoledne, se naši zaměstnanci setkali na
společenské akci v prostorách Společenského
domu a okolí. A letos již opravdu popáté.
Zahájení a přivítání zúčastněných se ujal generální ředitel Luboš Černohouz. Krátce zhodnotil uplynulé měsíce, snahu všech o dosažení co
nejlepších výsledků ve všech oblastech činnosti
a vyslovil současně poděkování za dobrou práci
a vynaložené úsilí v zaměstnaneckých kolektivech. Popřál také příjemné odpoledne a podvečer s dobrou zábavou.
Poté hovořil člen představenstva Mgr. Jan
Čapka. Označil ekonomiku společnosti za zdravou a v dobré kondici. To m.j. umožňuje investiční rozvoj, který je kolem nás stále více vidět,
a posunuje tak společnost na vyšší úroveň a tak
stále dopředu. Z této oblasti se dotkl také velmi
potřebné a rozsáhlé rekonstrukce komunikací
v areálu, které též vyžadují pochopení, ohleduplnost, pozornost a kázeň všech našich zaměstnanců.
Připomněl také, že stojíme před velmi důležitou a rozsahem velkou investiční akcí – výstavbou „horké zkušebny“. Také zde bude třeba ze
strany zaměstnanců maximálního pochopení při
složitém vnitřním provozu ve společnosti.

Místní kapela Quercus.

Že sluníčko skutečně pálilo, to je vidět i na obrázku.

Zahájení. Hovoří Mgr. Jan Čapka, člen představenstva, vpravo Luboš Černohouz, generální ředitel.

Mgr. Jan Čapka poděkoval všem zaměstnancům jménem představenstva i jménem svým
za dobře odvedenou práci, za plnění povinností a úkolů svých pracovišť. Poděkování uzavřel
přáním pohodového
a odpočinkového prožití následujících chvil
s kolegy a přáteli.
Pro zaměstnance byl připraven také
kulturní
program.
Překvapením
bylo
vystoupení frontmana hudební skupiny
KABÁT Pepy Vojtka
v pásmu muzikálových
melodií. Oblíbený zpěvák skupiny, herec
a muzikálový zpěvák
přispěl ke zpestření
programu a také sklidil nemalé ovace posluchačů, zejména té
nejmladší generace.
O celkovou hudební kulisu se postarala místní kapela
QUERCUS, se kterou
se tančilo až do večerních hodin a která
taneční parket nenechala v klidu. Odvedla
skutečně parádní výkon.

A co ještě chybí? Beze sporu kvalitní příprava občerstvení a kvalitní servis, což kompletně
a bezchybně zajistila společnost SIGREST.
Letos se nám tedy společenské setkání zaměstnanců opět vydařilo. Poděkování za uspořádanou akci patří managementu společnosti
a všem ostatním, kteří se na organizaci a zajištění této akce jakkkoliv podíleli.
A co ještě přát na závěr? No přece za rok na
shledanou.
Ladislav Smička
Foto: Dana Kaprálová

... a Pepa Vojtek v akci.
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Audit v SIGMA GROUP a.s.
Ve dnech 16.- 20. 4. 2012 proběhl v naší společnosti audit hodnocení dodavatele výrobků a služeb ukrajinskou společností NAEK
„ENERGOMATOM“. Ukrajina, pro kterou naše
společnost dodává čerpadla a náhradní díly,
má zájem být zařazena na seznam dodavatelů pro plánované výstavby nových bloků AES
Ukrajiny.
Audit hodnocení systému jakosti naší společnosti byl prováděn pověřenou komisí OP
„Chmelnická AES“ ve složení:
předseda komise:
• A. G. Kucenko, vedoucí turbínového cechu
členové komise:
• A. I. Šusť, vedoucí výrobně-technického oddělení energo-opravárenského závodu
• G. A. Koval, vedoucí inženýr–inspektor oddělení zajištění jakosti
podle „Programu hodnocení dodavatele“
a „Seznamu dokumentů, nezbytných k provedení hodnocení“, které jsme obdrželi s před-

stihem pro možnost včasné a kvalitní přípravy,
včetně přípravy požadovaných podkladů a dokumentů.
Za společnost SIGMA GROUP a.s. se auditu zúčastnili Ing. Jaroslav Kozák, Květoslava
Dvorská, Irena Smyslová, Ing. Miroslav
Podmolík, Ing. Lubomír Parák a další odpovědní pracovníci, podílející se jak na přípravě podkladů a organizaci auditu, tak na jednání s auditory a přípravě kvaliﬁkovaných odpovědí.
Organizačně měla týdenní audit, prováděný OP „Chmelnická AES“, na starosti Irena
Smyslová z oddělení exportu pro východní
Evropu a SNS, která při jeho přípravě a následně při vlastním auditu zajišťovala spolupráci a tok informací se všemi zainteresovanými útvary na auditu (např. systém jakosti,
zásobování, plánování, výroba, zkušebna,
OTK, svařovna, technický úsek, export SNS,
personální úsek, normalizace a další), včetně organizace samotného programu auditu
a auditorů.

V rámci auditu si komise prohlédla výrobní provoz včetně zkušebny, svařovny, expedice
a skladovacích prostor. Zajímal ji např. systém
řízení jakosti, monitoring a měření, lidské zdroje, infrastruktura, pracovní prostředí, procesy
spojené se zákazníkem, nákup, projektování
a zpracování, výroba a obsluha, povinnosti vedoucích pracovníků, odpovědnosti atd.
Výsledkem týdenního auditu je „Zpráva
o hodnocení dodavatele č. OČ-P.4.56.20912“, zpracovaná a zaslaná na náš podnik
15.5.2012 OP „Chmelnická AES. Následně
22.05.2012 naše společnost obdržela od
NAEK „ENERGOATOM“ Ukrajina „ŘEŠENÍ
O SCHVÁLENÍ DODAVATELE č. RŠ-PO.24.04612“, platné do 01.06.2015.
Tímto bych chtěla poděkovat všem zainteresovaným pracovníkům, kteří se podíleli na
zajištění auditu a přispěli k dosažení úspěšného výsledku.
Květoslava Dvorská
Foto: autor

Z průběhu auditu. Vlevo Ing. Miroslav Podmolík, vpravo Květoslava Dvorská.

Účast na mezinárodním veletrhu ACHEMA 2012 ve Frankfurtu n. M.
– propagace a zviditelnění nejen na německém trhu
V červnu letošního roku se naše společnost prezentovala spolu s dalšími 3 773 vystavovateli z 56
zemí na největší světové přehlídce chemické techniky a zařízení biochemie, strojírenství a ochrany životního prostředí – veletrhu ACHEMA 2012. Letos
jubilejní, již 30. ročník veletrhu, se konal ve dnech
18. – 22. 6. 2012 v německém Frankfurtu. Naši expozici mohli návštěvníci veletrhu navštívit v hale číslo
9.1 (Pumpy, kompresory, ventily a armatury) na oﬁciálním stánku České republiky, zaštítěném agenturou
Czech Trade. Podle veletržní správy navštívilo tento
rok veletrh 167 000 návštěvníků. I na našem stánku byla znát hojná účast zájemců o čerpací agregáty,
především pro chemický a petrochemický průmysl,
ale i pro ostatní odvětví, zejména také pro energetiku. V naší expozici jsme měli tu čest přivítat mnoho

Společné foto s generálním ředitelem výstaviště p. Scheuringem (uprostřed).
Zleva: Ing. Tomáš Pozdíšek, Ing. Linda Beerová, Ing. Martin Říha.
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významných hostů z celého světa. Jednak zástupce
našich dlouholetých obchodních partnerů, ale také
se na našem stánku zastavovalo i mnoho zájemců
o všeobecné informace, týkající se především naší
společnosti, ale také o konkrétní informace o našich
produktech. Že se nám v Německu dařilo prezentovat naší společnost, dosvědčuje i celá řada stále přicházejících poptávek z různých částí světa.
Doufáme, že letošní účast na tomto veletrhu,
který je považován za jeden z nejvýznamnějších veletrhů chemického engineeringu, biotechnologií, strojírenství, armatur, čerpadel, potrubí a kompresorů,
nám nepřinese pouze nemalé množství zajímavých
kontaktů a obchodních příležitostí, ale také v brzké
budoucnosti své ovoce z úspěšně uzavřených kontraktů.

Celkový pohled na náš stánek.

Není také možné zapomenout na příjemné osobní setkání s generálním ředitelem výstaviště p. Scheuringem. O dobré náladě během společného rozhovoru svědčí i přiložená fotograﬁe.
Ing. Linda Beerová, Ing. Tomáš Pozdíšek, Ing. Martin Říha
Foto: Archiv OÚ-Export

Konfrontace historie a současnosti.

Výstaviště ve Frankfurtu je velmi moderní.

INOVUJEME

Kondenzátní čerpadlo 250-CJTV-370-42/7
Kondenzátní čerpadlo 250-CJTV patří do
výrobní řady čerpadel CJTV, která dodáváme
především pro energetické bloky k čerpání
kondenzátu.
Čerpadla této řady jsou konstruována
jako odstředivá článková vertikální čerpadla
s diagonálním oběžným kolem.
Čerpadla stejné typové řady jsme dodávali v posledních letech především do Egypta
na elektrárenské bloky Talkha a Kureimat.
Počátkem letošního roku jsme čerpadla této
řady dodali pro elektrárnu Počerady, kde jsme
v průběhu prázdnin provedli i školení obsluhy.
Čerpadlo 250-CJTV-370-42/7 je urče-

no pro ruský trh, konkrétně pro elektrárnu
Čerepecká GRES a bylo navrženo tak, aby splňovalo hydraulické požadavky zákazníka.
Požadovanými parametry tak vyplnilo
mezeru mezi čerpadly 200-CJTV a 300-CJTV,
která splňují požadavky elektráren m.j. svou
spolehlivostí a životností.
Jak již vyplývá z typového označení čerpadla, jedná se o sedmistupňové vertikální čerpadlo s těmito parametry:
Q= 111,1 l.s-1
H= 250 m
n= 1491 min-1
η= 74,5 %

Čerpadlo bylo konstruováno nově od úplného počátku. Byl tedy vytvořen návrh hydraulického profilu oběžných kol a rozvaděče.
Z těchto podkladů pak byla navržena konečná podoba sacího oběžného kola, ostatních
oběžných kol a rozvaděče. Z výrobních výkresů těchto součástí pak byly vytvořeny 3D
modely pro slévárnu, která z těchto dat vyrobila modely pro jednotlivé součásti.
Následující obrázky ukazují konečnou
podobu modelů pro slévárnu. Modely byly
vytvořeny v programu Solidworks a Inventor.
V rozvaděči je prostor pro radiální kluzné
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Oběžné kolo 1. stupně.

Rozvaděč (v částečném řezu).

Sestavené statorové díly.

Oběžné kolo 2. – 7. stupně.

Sací-výtlačné těleso.

uhlíkové ložisko, se kterými máme dlouhodobé zkušenosti a konstrukčně vyhovuje díky
svým dobrým kluzným vlastnostem. Dále jsou
v rozvaděči prostory pro těsnící kruhy, které
působí jako škrtící prvek mezi sáním a výtlakem oběžného kola a tímto omezují hydraulické ztráty.
Těleso pro sání a výtlak bylo konstrukčně
řešeno jako svařenec. Výrobně je možná pracnější, ale v porovnání s odlitky vykazuje lepší
mechanické vlastnosti při tlakovém a tepelném zatížení a v neposlední řadě i příznivější
cenu. V tomto případě bylo požadováno provedení hrdel In-line. Tzn., že sací a výtlačné

hrdlo jsou nad podlahou strojovny a v jedné
ose.
Rotor čerpadla je z výrobních důvodů dělený na hřídel čerpadla a hřídel závěsu. Na
hřídeli čerpadla jsou nasunuta všechna oběžná kola a mezi nimi jsou rozpěrná pouzdra,
která fungují jako distanční prvek a zároveň
jako ochranný prvek hřídele. Tento komplet je
potom vyvážen na požadovanou přesnost. Na
hřídeli závěsu je umístěno závěsné ložisko,
které zachycuje axiální síly působící při provozu čerpadla. Toto ložisko je mazáno olejem.
Pod ložiskem je umístěno ucpávkové těsnění
pro uzavření prostoru výtlaku a okolního pro-

středí. Zároveň působí jako ochrana proti přisávání vzduchu do systému. Obě hřídele jsou
vzájemně spojeny miskovou spojkou.
Motor je umístěn na lucerně elektromotoru a s čerpadlem je spojen lamelovou spojkou
s mezikusem.
Elektrickou výzbroj čerpadla tvoří snímače teploty ložiska a teploty oleje.
Samozřejmostí je osazení čerpadla manovakuometrem na sání a manometrem na
výtlaku čerpadla.
Čerpadla budou dodávána včetně protipřírub a spojovacích prvků.
Věříme, že tato čerpadla si získají na ruském trhu stejně dobrou pověst jako chladící
čerpadla z naší produkce a budeme je dále
dodávat pro tento expandující trh.
Ing. Stanislav Látal
Obrázky: autor

INVESTUJEME

Nová přístupová komunikace do průmyslového
areálu SIGMA v Lutíně
V souvislosti se vzrůstající intenzitou
užívání vnitřních komunikací v areálu došlo
k podstatnému zhoršení jejich technického
stavu a k vytvoření dlouhodobě neúnosné
dopravní situace. Vedení společnosti SIGMA
GROUP a.s. se rozhodlo tento stav řešit vý-

stavbou nové přístupové komunikace do areálu, včetně nové vrátnice.
Před čtyřmi roky byly zahájeny první skutečné kroky k vybudování nového vjezdu.
Jednalo se o nákup pozemků v dané lokalitě,
zpracování studie a projektu pro územní ří-

zení, dále zpracování realizační dokumentace a vyřízení stavebního povolení. V průběhu
minulého roku byla provedena rekonstrukce
a rozšíření komunikace za halami společnosti
Edwards, s.r.o., která přímo navazuje na novou přístupovou komunikaci a tím se po zpro-
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Z průběhu výstavby.

voznění vjezdu stane hlavní páteřní komunikací v areálu. Stavební práce na vlastní přístupové komunikaci do areálu byly zahájeny
v polovině dubna letošního roku a ukončeny
na konci srpna. Po otestování všech systémů
nového vjezdu a vrátnice ve zkušebním provozu očekáváme plné zprovoznění od počátku
měsíce října tohoto roku.
Vjezdová komunikace je řešena jako
obousměrná s jedním jízdním pruhem v každém směru. Šíře jízdního pruhu je 3,25 m,
přičemž v zatáčkách se jízdní pruhy rozšiřují
o náběhy pro pohodlný průjezd nákladních
vozidel. Komunikace je připojena na státní silnici Lutín – Olšany, vede po hranici našich pozemků směrem do areálu (není přímá), v místě vrátnice se rozšiřuje o jeden jízdní pruh určený pro odbavování nákladních vozidel a za
Lutínskou Nástrojárnou se připojuje na rozšířenou vnitřní komunikaci areálu. Komunikace
je po celé délce osvětlena a je opatřena vodorovným i svislým dopravním značením, které
omezuje maximální rychlost na 30 km/hod.
a zakazuje vstup chodců a jízdu cyklistů. Pro
cyklisty a chodce bude nadále sloužit stávající vjezd.
Součástí celé investice je vybudování
automatizovaného vjezdového systému do
areálu, který bude regulovat dopravní situaci v prostoru vrátnice a zvýší bezpečnost provozu a ochranu majetku firem v areálu. Nový
vjezdový systém rovněž zajistí spravedlivé

Připravuje se otevření komunikace.

rozložení nákladů na správu a údržbu komunikací v areálu mezi jednotlivé, zde působící
subjekty.
Nová vjezdová komunikace je z finančního hlediska značnou investicí, která je ovšem
pro budoucí provoz areálu nevyhnutelná, a to
jak z technického, tak i bezpečnostního hlediska. Komunikace v prostoru stávající vrátnice nejsou na hustý a těžký provoz dimenzovány a z bezpečnostního hlediska představují
reálné riziko kolizí vozidel, cyklistů a chodců,
zvláště v době nástupu na pracovní směny
a v zimním období. Investování do zlepšení

infrastruktury areálu však touto akcí rozhodně nekončí. Plánovány jsou další postupné
opravy nejvíce frekventovaných a poškozených vnitřních komunikací, instalace dopravně - informačního systému (směrové tabule),
doplnění svislého i vodorovného dopravního
značení, apod.
Tímto souhrnným sdělením informujeme
naše čtenáře a další účastníky silničního provozu uvnitř areálu a zodpovídáme tak na jejich časté dotazy k této věci.
Ing. Milan Roubal
Foto: autor

EKOLOGICKÁ HAVÁRIE NA TOKU BLATY

POMÁHALI JSME ZMÍRNIT NÁSLEDKY NEŠŤASTNÉ UDÁLOSTI
Dne 5.7.2012 krátce po půlnoci došlo k úniku
kejdy z objektu Zemědělského družstva Senice na
Hané v obci Senička na Hané do vodního toku řeky
Blata. Ekologickou havárii následně řešily orgány životního prostředí a krizového řízení obcí s rozšířenou
působností Litovel, Olomouc, Prostějov a Přerov.

V prostoru vodní zdrže Olšany bylo vybudováno čerpací místo k odčerpávání sedimentu kejdy, pod stavidlem byl přehrazen tok řeky s využitím mobilního
hrazení AQUA BARIER a v místě zdrží bylo zahájeno
průběžné odčerpávání sedimentů kejdy pomocí fekálních vozů. Záchranné práce v Olšanech pokračo-

valy v průběhu celé noci ze soboty 7.7.2012 na neděli 8.7.2012.
V pondělí 9.7.2012 byla společnost SIGMA
GROUP a.s. požádána pracovníky Magistrátu města Olomouce o pomoc při likvidaci a zmírnění následků ekologické havárie formou vypuštění vody ze
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zkušebních bazénů společnosti do koryta řeky Blaty
s cílem naředění sedimentů kejdy. Na základě jednání vedení společnosti SIGMA GROUP a.s. s původcem havárie, orgány krizového řízení a správcem
toku bylo téhož dne dohodnuto, že 10.7.2012 od
14.00 hodin zahájí SIGMA vypouštění vody o objemu 1000 m3 ze zkušebního bazénu provozu Z-05
do koryta řeky. Vypouštění bazénu, které trvalo asi
tři hodiny, organizačně zajišťoval vedoucí zkušebny Ing. Jaroslav Vymlátil. Jemu i dalším pracovníkům zkušebny, jmenovitě Ing. Miroslavu Smičkovi,
Miloslavu Kmentovi a Petru Tylovi patří poděkování
nejen ze strany vedení společnosti, ale také pracovníků Magistrátu města Olomouce, kteří vyhodnotili celou akci jako velmi úspěšnou a ocenili vstřícný
a rychlý přístup k řešení havárie.
Ivana Smutná
Foto: dokumentace Magistrátu

Záchranné práce probíhaly i v noci ve velice ztížených podmínkách.

POZÁRUČNÍ OPRAVA STANIC VE FRANCII

OCENĚNÍ NAŠICH VÝROBKŮ A DOBRÉ PRÁCE
Již 7. rokem jsou nasazeny ve výzbroji francouzských hasičů mobilní čerpací stanice MČS
20-1500. Stanice velice úspěšně zasahovaly
jak při záplavách ve Francii, tak i při technických
zásazích při dochlazování JE v Chinonu nebo při
zásobování města Cayen (100 tis. obyvatel) ve
Francouzské Guyaně pitnou vodou.
Francouzské Ministerstvo vnitra věnuje péči
o tuto techniku patřičnou pozornost a udržuje
všech 5 stanic ve velice dobrém technickém stavu. Z naší strany byla v průběhu uplynulých let
realizována dodávka náhradních dílů, prováděli

jsme rekonstrukci elektroinstalace na všech stanicích a v roce 2009 byl proveden servis stanic
přímo ve Francii.
V květnu letošního roku jsme byli požádáni o pomoc při výměně zahlcovacího kroužku
na hřídeli čerpadla 700 KIDM. Původní záměr
byl využít pouze naši technickou pomoc – návod na výměnu. Vzhledem k tomu, že při výměně kroužku muselo být čerpadlo demontováno
ze stanice, nabídli jsme, že výměnu provedou
naši odborníci. Naše nabídka byla akceptována a v červenci tuto výměnu realizovali v Paříži

naši montéři V. Janeček a Z. Opletal. Přípravu
celé akce a komunikaci ve francouzštině zajišťovala Mgr. Marie Mišáková. Ze strany francouzských hasičů byla vysoce hodnocena profesionalita a šikovnost našich odborníků, z naší strany pak příprava celé akce, technický stav a čistota MČS.
Na závěr je třeba poděkovat jak našim montérům, tak i Mgr. Marii Mišákové za vzornou reprezentaci značky SIGMA na mezinárodním poli.
Miloš Tunka
Foto: archiv

MČS ve Francii. Zleva: Frédéric Chemin – specialista jednotky ESOL Nord (Paříž-Méry sur Oise), Mgr. Marie Mišáková, Zdeněk Opletal, Ladislav Janeček, Didier
Forest – specialista jednotky ESOL Sud (Marseille), René Pasquier – specialista jednotky ESOL Ouest (Jarnac).
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NAD STRÁNKAMI HISTORIE DNES TROCHU JINAK

O OLOMOUCKÉM FOTBALU
SK Sigma Olomouc reprezentuje naši značku
Založení klubu SK SIGMA OLOMOUC
se datuje od přelomu léta a podzimu roku
1919. To v Hejčíně, na předměstí Olomouce,
se několik mladých sportovců v čele s ještě
ani ne 16ti letým Karlem TATÍČKEM rozhodlo založit fotbalovou jedenáctku pod názvem
FK HEJČÍN. Po roce ji přejmenovali na SK
HEJČÍN. Tento se v roce 1924 přihlásil do
České župy fotbalové. To ho již opravňovalo
hrát mistrovská utkání, což tak činil až do sjednocení tělovýchovy.
V roce 1948 došlo ke sloučení klubu s dalšími menšími hejčínskými kluby, a to Sokolem
Hejčín a DTJ Hejčín. Vznikla tak nová tělovýchovná jednota s názvem HSK BÁŇSKÁ
A HUTNÍ OLOMOUC, jejíž I. mužstvo hrálo
I. A třídu.
V roce 1953 byla TJ přejmenována na BANÍK MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY
OLOMOUC a po dalším sloučení, tentokrát
s Rudou hvězdou Olomouc, zněl nový název SOKOL OLOMOUC. O rok později přišla další změna, a to na BANÍK OLOMOUC.
V roce 1956 si I. mužstvo vybojovalo postup
do Moravské divize pod dalším novým názvem SPARTAK MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY
OLOMOUC, ale po roce zase sestoupilo
do nižší soutěže. V těchto letech hájili barvy Spartaku mimo jiných i hráči PALIVEC,
MACKOWSKI a KRAMERIUS, kteří se později uplatnili i v prvoligových dresech Žiliny
a Sparty. Poslední z nich i v reprezentaci.
Naopak ve Spartaku ukončil svoji bohatou fotbalovou kariéru známý dlouholetý hráč ASA
Olomouc, Slavie Praha a reprezentace – Otta
NOŽÍŘ. V roce 1958 si I. mužstvo znovu vybojovalo postup do oblastní soutěže – Divize, ale
opět po jedné sezóně sestoupilo do Přeboru
kraje.
Rok 1961 se stal prvním výkonnost-

ním mezníkem v historii klubu. Nejdříve opět došlo ke změně názvu, a to na TJ MORAVSKÉ
ŽELEZÁRNY OLOMOUC. I. mužstvo hrálo v Krajském přeboru
Severomoravského kraje, ve kterém
se mu v ročníku 1962-63 podařilo
obsadit 1. místo a tím i postoupit
do druhé nejvyšší soutěže – II. ligy.
Dva ročníky strávené v naší druhé nejvyšší fotbalové soutěži sice
na jedné straně znamenaly dosavadní sportovní vrchol klubu, ale
na druhé straně také poznání, že
pokud by tento trend měl pokračovat, musí klub ekonomicky posílit.
Dlouholetý sponzor – tehdy se tomu
říkalo patronátní národní podnik – MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY
OLOMOUC sice pomáhal jak
mohl, ale na trvalé usazení ve vyšších fotbalových patrech to nestačilo.
Pár záběrů lahodících nejen oku, ale i ostrým chlapům.
V roce 1965 se uskutečnilo
úspěšné jednání, v té době s největším olomouckým podnikem – nově vznika- to, že později jako generální ředitel VHJ měl
jící Výrobně hospodářskou jednotkou (VHJ) rozhodující slovo, ale i pro svůj vřelý vztah ke
SIGMA Závody na výrobu čerpadel a arma- kopané.
tur, oborový podnik. SIGMA Lutín byla její
SIGMA, jak se klubu už začalo říkat, sice
součástí a také největším subjektem. Tato vel- ještě několik roků startovala v Divizi, ale úroká VHJ téhož roku vstoupila do klubu. Tento veň se začala viditelně zvedat. První postup se
krok, jak se později ukázalo, velmi pozitivně podařil v roce 1974, kdy hrající trenér Karel
ovlivnil na dlouhé roky úroveň olomouckého BRÜCKNER vytvořil kolem sebe vynikající
fotbalu a ovlivňuje jej dosud. Jméno ﬁrmy partu spoluhráčů a postup do III. ligy byl znas celostátním významem se samozřejmě obje- mením, že v olomouckém fotbalu se začínalo
vilo i v názvu klubu – TJ SIGMA MORAVSKÉ „blýskat na lepší časy“.
ŽELEZÁRNY OLOMOUC. S ním také „sigV roce 1976 využila SIGMA MŽ
mácký“ trojzubec v klubovém znaku a „sig- OLOMOUC reorganizace fotbalových soumácká“ modř na dresech. Ústřední postavou těží, když se umístila mezi kluby postupující
jednání byl Ing. Josef CAHEL, a to nejen pro- do nově utvořené I. České národní ligy. VHJ
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SIGMA i nadále vycházela potřebám klubu
vstříc a stále lepšící se podmínky přiváděli do klubu hráče, jejichž jména bylo možno
dřív nebo později spatřit na prvoligových soupiskách. Hráči jako MÁČALA (Zlín, VŽKG
Ostrava, Plzeň), SMETANA (VŽKG Ostrava,
Baník Ostrava), GOMOLA (Žilina, Plzeň,
Teplice), ŠIŠMA (Baník Ostrava, Cheb),
JISKRA (Třinec) a ULIČNÝ (Sparta Praha,
Plzeň) s hráči z blízkého okolí a odchovanci
stáli na počátku obrovské konjunktury kopané
v Olomouci.
Také v Národní lize patřila SIGMA k nejlepším, což v roce 1982 dokázala postupem do
I. ligy! Prvoligový fotbal si ale zasloužil i prvoligový stadion. Po již k dříve postavené hlavní tribuně vyrostly i montované ochozy kolem
celého hřiště. Samozřejmě opět za všestranné pomoci VHJ SIGMA, v tu dobu již vystupující jako nový právní subjekt - KONCERN
SIGMA.
Přes počáteční neúspěch v premiérovém
ročníku se SIGMA v naší nejvyšší soutěži rychle „zabydlela“. Nejenže v každém ročníku bezpečně uhájila svoji účast v I. lize, ale umisťovala se v popředí tabulky. Tato umístění jí opravňovala i k účasti v různých mezinárodních soutěžích. Nejprve to byl STŘEDOEVROPSKÝ
POHÁR, pak INTERPOHÁR a nakonec to byl
i prestižní POHÁR UEFA. Tímto se jméno klubu a tím i jméno SIGMA dostávalo do podvědomí zahraniční a nejen fotbalové veřejnosti.
Po převratných událostech roku 1989
se KONCERN SIGMA rozpadl na jednotlivé
subjekty. V podpoře klubu ale dále pokračovaly společnosti SIGMA HRANICE a SIGMA LUTÍN. Dlouholeté pouto bylo ale natolik silné, že klub si i nadále ponechal jméno
SIGMA a modrobílé barvy.
Obrovského a dosud největšího mezinárodního úspěchu dosáhla SK SIGMA
OLOMOUC v ročnících 1990-91 a 199192, kdy v této soutěži postoupila do 4. a 3.
kola. Mužstvo pod vedením trenéra Karla
BRÜCKNERA hrálo výborný fotbal a An-

drův stadion hostil
kluby těch nejzvučnějších jmen, jako
HAMBURGER SV,
REAL
MADRID,
FERENBAHCE
ISTAMBUL,
J U V E N T U S
TORINO a další.
Díky svým domácím i mezinárodním úspěchům se
stával SK SIGMA
OLOMOUC atraktivním i pro takové hráče
jako byl LAUDA, BEZNOSKA, PŘÍLOŽNÝ a
DRULÁK, kteří neváhali vyměnit třeba i Prahu za Olomouc.
I v dalších ligových ročnících se SK
SIGMA OLOMOUC umísťovala na předních příčkách, které zajišťovaly účast v POHÁRU UEFA a později v EVROPSKÉ LIZE.
Olomoučtí fanoušci měli opět možnost vidět
na vlastní oči přední evropské kluby, jako
je OLYMPIQUE MARSEILLE, CALCIO
UDINE, REAL MALORCA, REAL CELTA
DE VIGO, REAL ZARAGOZA, EVERTON
FC a další.
Také v těchto letech oblékalo modrobílý dres olomoucké SIGMY mnoho výborných
hráčů, jako byl BARANEK, ONDERKA,
MAROŠI, VLČEK, KERBR, BABNIČ,
MUCHA a mnoho dalších.
V roce 1999 se klub změnil na akciovou společnost pod názvem SK SIGMA
OLOMOUC a.s. a více než na atraktivní
přestupy se začal spoléhat na výchovu vlastních hráčů. Tato koncepce ale přinášela ovoce již i dříve . Z olomoucké „líhně“ vzešli takoví hráči jako LÁTAL, HAPAL, UJFALUŠI,
ROZEHNAL, KOVÁČ, HEINZ, KOTŮLEK,
MACHALA, KOVÁŘ a mnoho dalších, kteří
našli uplatnění i v předních evropských klubech a někteří z nich v této době již působí
i jako úspěšní trenéři.
Velká pozornost byla také věnována vzhle-

du a vybavenosti ANDROVA STADIONU,
který již prošel mnoha změnami. Po přestavbě
stávajících a výstavbě nových tribun byl v roce
2010 dokončen konečný vzhled stadionu, který
v současné době patří k nejlepším v republice. Proto také byl již několikrát vybrán k pořádání utkání české reprezentace. Uskuteční
se na něm v roce 2012 také některá utkání
Mistrovství Evropy hráčů do 21 roků.
Od svého vstupu mezi naši fotbalovou
elitu se střídaly lepší sezóny s méně úspěšnými, ale SK SIGMA OLOMOUC se stala
stabilním účastníkem naší nejvyšší soutěže.
A protože historie tohoto klubu je již několik
desetiletí spjata se značkou SIGMA, rozhodlo
se vedení lutínské SIGMA GROUP a.s., jako
dlouholetý sponzor a partner klubu, posunout
tuto společnost v letošním roce do pozice generálního obchodního partnera. Tímto nejen
vítaným a oboustranně užitečným, ale i logickým strategickým krokem se klub i ﬁrma vrátili
tak říkajíc „ke svým kořenům“.
SIGMA se tak stává známým pojmem nejen v českém a evropském fotbale, ale i synonymem pro spojení sportu se strategií obchodu
a prezentací značky na zahraničních trzích.
Ing. Jaroslav Skácel,
člen výboru občanského sdružení
SK Olomouc Sigma MŽ,
ve spolupráci s A. Nevrlým
– archivářem klubu
Foto: archiv

VZDĚLÁVÁNÍ...

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA A JEJÍ ČINNOST V SIGMA GROUP a.s.
Dne 11.4.1983 byla zahájena činnost svářečské školy ve ﬁrmě Sigma Lutín, k.p.
Nyní je svářečská škola začleněna do SIGMA
GROUP a.s. a 11.4.2013 oslaví 30 let své existence v rámci ﬁrmy.
Pracovníci svářečské školy provádí školení
svářečů pro výrobní účely společností Sigma,
ale i pro cca 120 externích ﬁrem z okolí. Aktivním
přístupem při organizování jednotlivých svářečských kurzů se daří získávat další stálé zákazní-

ky i přes velkou konkurenci. Díky tomu je možné držet ceny za školení svářečů a prodlužování platnosti jednotlivých zkoušek na přijatelné
výši. Zvyšováním kvantity poskytovaných služeb
se nám v posledních deseti letech daří udržovat
ziskovost svářečské školy. Samozřejmostí je zachování nejvyšší kvality poskytovaných služeb.
Dalším důležitým úkolem svářečské školy
je přispívat ke zvyšování bezpečnosti práce na
všech svářečských pracovištích SIGMA.

Vedoucí svářečské školy dále poskytuje
informace o novinkách v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v oblasti svařování,
jakož i o novinkách ve svářecí technice, sloužící
k modernizaci strojního parku.
Všichni pracovníci svářečské školy mají nejvyšší možnou kvaliﬁkaci pro školení svářečů.
Díky této kvaliﬁkaci personálu může svářečská škola školit svářeče a páječe s nejvyšší kvaliﬁkací a v nejvyšší kvalitě, včetně tzv.
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„Evropských svářečů“ – jejichž kvaliﬁkace platí
téměř v celém světě.
Naše svářečská škola tak patří mezi nejlepší v rámci České republiky co do kvality výuky, personálního obsazení a šíře sortimentu pořádaných kurzů a školení. Školíme svářeče pro
všechny druhy svářečských zkoušek dle potřeby
společností SIGMA a taktéž pro jiné ﬁrmy v okolí. Všem zájemcům – stálým zákazníkům, poskytujeme zdarma nadstandardní službu v podobě vedení evidence svářečů a hlídání platnosti
zkoušek. Svařujeme a zkoušky svářečů a páječů
provádíme na všech materiálech.
Svářečská škola také pro studující zajišťuje potřebné i různé další studijní materiály (na
obrázku je jeden z nich).

Za úspěch svářečské školy lze považovat,
že veškeré audity v posledních letech neshledaly žádné závady ve vedení evidence svářečů
a systému jejich školení. Jde i o dobrou reklamu
značce SIGMA.
V 1. pololetí r. 2012 proběhla modernizace
sociálního zázemí a kanceláří svářečské školy,
čímž došlo k podstatnému zlepšení pracovního prostředí a reprezentativního vzhledu prostor
svářečské školy vůči návštěvám cizích osob.
Rádi bychom v dalším období nově modernizovali i dílenské prostředí svářečské školy.
Všem, kteří se na dobrém jménu svářečské školy podílejí, patří uznání a poděkování.
Pavel Škrabálek
Foto: autor

EXKURZE Z BRNĚNSKÝCH VODOVODŮ A KANALIZACÍ, a.s. (BVK)
– ÚPRAVNA VODY ŠVAŘEC
Zaměstnanci shora uvedené společnosti nás požádali o umožnění exkurze v našem
podniku a o bližší seznámení se s naším výrobním programem. Ta potom proběhla v sobotu 26. května 2012.
Protože účastníci exkurze jsou „vodaři“ a jsou tak vlastně trochu z naší branže,
mohli jsme jim právě k výrobnímu programu
podat širší výklad. Byli překvapeni šíří a roz-

Výklad se sektával s nevšedním zájmem.

sahem programu, jeho užitím a zejména pak
jeho rozměrností a výkony čerpadel. Shlédli
také užívanou technologii a výrobní zařízení
a v neposlední řadě i hydraulickou zkušebnu
na Provoze 5.
Škoda, že jsme se na exkurzi nemohli
připravit tak, aby byli přítomní zkoušce některého z větších čerpadel.
V průběhu exkurze jsme také podali in-

formace o historii firmy i o jejím současném
vývoji.
Podle reakcí hostů si myslíme, že byli
v Lutíně a v podniku spokojeni a že získali
i užitečné informace pro svou práci. Exkurze
určitě přispěla také k neformálním kontaktům
zainteresovaných osob na obou stranách.
Ladislav Smička
Foto: archiv BVK

Nad oběžným kolem pro Indii.
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... a fotečka na pamětnou.

Úpravna vody Švařec je skutečně mohutné dílo.

3x ZAJÍMAVOSTI
Svědkové minulých časů
a generací
Na okraji jedné z nedalekých vesnic stojí dvě stařičké kovové ruční pumpy, vyrobené kdysi v sigmundových závodech v Lutíně. Jejich stáří asi nebude mít daleko od sta
let.
Řadu let jistě dobře sloužily svému účelu, zásobovaly vodou asi i více obyvatel vesnice a byly se studnou i zdrojem vody pro hašení požárů.
Dnes zde stojí opuštěné, zchátralé a nefunkční, přesto však toto pěkné a útulné přírodní místečko neotřele a netypicky zkrášlují a doplňují. Možná by stálo i za to, aby se
našlo pár ochotných rukou s kbelíkem barvy, které by pumpám vrátily alespoň trošičku
z původního lesku.
Prameny a foto: čtenář Sigmaproﬁlu

Kde to asi je? (Ve výřezu logo ﬁrmy.)

Pochvala z Kypru
Čas od času v Sigmaprofilu zveřejňujeme
názory a ohlasy zákazníků na naše výrobky,
ať už hodně staré nebo novějšího data.
Dnes pro Vás máme zprávu od zákazníka
z Nicosie z ostrova Kypr, který chválí ruční
pístovou pumpu Mira, kterou užíval úctyhodných více jak 60 let. Bohužel nyní je v nečinnosti, protože došlo k ulomení páky. Přitom
pumpička musela být vyrobena v Lutíně ještě mnohem dříve – hodně před II. světovou
válkou.
Tak pokud se našemu zákazníkovi podaří
páku opravit, tak ať mu Mira slouží alespoň
dalších 60 let.
Prameny: Nicosia, Kypr

Pumpa Mira pro domácí vodovody.
Katalog z roku 1938.

Skvěle udržovaná ruční pumpa Mira.
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Něco z dobové
reklamy
a propagace
Někdy na přelomu šedesátých a sedmdesátých let min.
století byla zveřejněna v olomouckém listě InFORkaps reklamní
stránka k našemu tehdejšímu výrobku – vřetenovému čerpadélku
SIGMOTO (datum vydání
se nám nepodařilo přesně zjistit). Vřetenová
čerpadla byla v tu dobu
skutečným hitem a jejich použití bylo skutečně víc než všestranné.
Asi největší slávy si ale
až do dneška udržela
ponorná čerpadla.
Ale zpátky k reklamě. Na obrázku je agregát SIGMOTO na rámu
napůl vzhůru nohama.
Jestlipak si toho v tu
dobu vůbec někdo všiml? Také zajímavost.
Ladislav Smička
Prameny:
čtenář Sigmaprofilu

ZA POZNÁNÍM I POUČENÍM

JMA HODONÍN, JIŽNÍ MORAVA – krajina tradic, vína a zpěvu
Při cestě na Jižní Moravu jsme zamířili nejprve do Jihomoravské armaturky, spol. s r.o.
Hodonín ( JMA ). JMA je bývalou sesterskou společností naší ﬁrmy ve VHJ Sigma Olomouc, s názvem Sigma Hodonín k.p. Po rozpadu VHJ byla
až do roku 1996 samostatným státním podnikem. Privatizována byla prodejem zahraničnímu
(německému) uskupení s dnešním názvem VAGGroup. Obchodně však vystupuje pod svým původním názvem JMA.
Již při vstupu do podniku jsme byli mile překvapeni celkovým dojmem (čistota a pořádek).
Při vlastní exkurzi jsme navštívili tři hlavní objekty. Slévárnu šedé litiny, provoz obrábění a logistické centrum. Slévárna šedé litiny byla nákladně modernizována (zejména z ekologických
důvodů) a je považována za jeden z nejmodernějších provozů tohoto typu ve střední Evropě.

Hlavní část - tavírna sestává ze šesti elektropecí, které neemitují žádné škodlivé emise
do životního prostředí. Lije se šedá a tvárná litina GG25, GG40 a GG50. Z plošiny elektropecí
měli všichni možnost nahlédnout shora do útrob
pece s roztaveným kovem o teplotě 1500oC
a představit si, jak vypadá nitro naší matičky
Země.
V provozu obrábění nejsou k vidění žádné univerzální nebo poloautomatické obráběcí
stroje.
Veškeré operace se realizují na numericky
řízených centrech (CNC).
Logistické centrum je zcela nová hala vybavená nejmodernější skladovací technikou, včetně počítačového řízení zásob a distribuce.
Obchod ﬁrmy je řízen teritoriálně v členění
Česká republika, Slovenská republika a export.

Zhruba 1/6 produkce najde uplatnění v ČR
a SR, zbytek je exportován prostřednictvím celosvětové obchodní sítě skupiny VAG.
Hlavním výrobním programem jsou nízkotlaké armatury, konkrétně šoupátka, uzavírací
klapky, kulové kohouty, zpětné klapky, hydranty,
ventily, ﬁltry a sací koše, armatury pro odpadní vody. Veškeré armatury jsou vyrobeny podle
evropských standardů, ﬁrma je certiﬁkována jak
v oblasti řízení jakosti, tak i v oblasti environmentálního managamentu.
Za zvláštní zmínku stojí povrchová ochrana armatur, která je převážně na bázi povrstvení
epoxidovým práškem vně i uvnitř, pro náročnější
aplikace se provádí smaltování, opět vně i uvnitř.
JMA zaměstnává cca 600 pracovníků (z toho 1/3 THP a 2/3 D) a její roční prodeje činí cca
1,2 mld. Kč.
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V rámci kulturní části našeho zájezdu byla
naplánovaná trasa krajem vinohradů, lužních lesů a historických památek, kterých Jižní
Morava má nespočet. Pavlovské vrchy jsou obklopené ze všech stran vinicemi, vápencovými
skalami, vinnými sklepy, které patří k nejznámějším místům v České republice. Naše první
zastávka byla v Dolních Věstonicích, kde nás
autobus vyklopil a my špacírovali po značce
cestou, která se táhla nahoru. Zde se rozprostírala viničná pole. Tuto cestu vystřídala kamenitá strmější lesní cesta. Po náročné „štrapáci“
jsme konečně viděli bílé obvodové zdivo hradu
Děvičky a tady nás čekala „první pomoc“, aby
náhodou někdo nezkolaboval po tak náročném
výstupu a aby se nám lépe šlapalo zpět k autobusu, který na nás čekal pro změnu v Pavlově.
Zmínka o tomto hradu je kolem roku 1222.
Hrad se tyčí na vápencových skalách, kde je
již pouze torzo hradu, který vyhořel a zůstaly tu
jen obvodové zdi. Z otvorů po oknech, které se
dochovaly, se nám naskytl nádherný výhled na
Novomlýnskou nádrž, Pavlov a Dolní Věstonice.
Zpáteční cesta nám uběhla rychleji, šlapalo nám
to samo - prostě: kdo maže, ten jede - se potvrdilo. Ucaprtaní, unavení, ale šťastní, že jsme
tento „výšlap“ ve zdraví přežili a zdatně zvládli,
jsme rádi usedali do autobusu a pokračovali dál
v naší další naplánované trase.
Příhraniční město Mikulov se svojí bohatou
historickou minulostí a díky rodu Ditrichštejnů,

Všichni pohromadě a první úsměvy.

kteří byli poslední vlastníci tohoto barokního
zámku a žili zde až do roku 1945, došlo k velkému rozkvětu tohoto města. Zámek, který stojí na
skalnatém kopci a tvoří jednu z dominant města, v roce 1945 zcela vyhořel. Z veškerých interiérů se zachovala jen původní knihovna. Zámek
byl později dostavěn do dnešní podoby a slouží
jako stálá expozice Regionálního muzea v Mikulově.
Závěr našeho putování patřil známému
sklípku v Hustopečích U Vrbů. Po cestě se
nám sice rozpršelo, ale to už nikomu z nás

v autobuse nevadilo a ve sklípku neprší. Po
koštovačce, bohatém občerstvení a veselé zábavě nám čas rychle uběhl a nastal čas
k návratu domů. Jako vždy se nikomu ještě
domů nechtělo, ale únava z pochodu se hlásila a udělala své.
I když tentokrát byl náš výlet pojat více turisticky a náročněji než předcházející léta, určitě
i tentokrát se zařadí k těm úspěšným, na které
se bude vzpomínat.
Marie Růžková
Ing. Jaroslav Jakubec

NÁŠ FEJETON
V LETOŠNÍM ROCE UPLYNE UŽ PLNÝCH 40 LET OD DOKONČENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
AKUMULAČNÍ ELEKTRÁRNY HOHENWARTE II V NĚMECKU

Návrat na „Místo činu“ po 40 letech
Při přípravě letošní dovolené jsme
plánovali s rodinou ne místo, ale jen
termín, protože místo bylo dáno našimi rodinnými vztahy. Máme na onom
místě příbuznou mé manželky.
Toto místo se jmenuje Hohenwarte,
je v Německu v bývalé NDR, a nachází se tam jedno z velkých děl naší ﬁrmy - přečerpávací elektrárna PSW
Hohenwarte II, v minulých číslech
SIGMAproﬁlu několikrát zmiňovaná.
Uvědomil jsem si, že je to letos už 40
roků, kdy jsme tuto akci dokončili.
Jinak se jí říkalo také „Amálka“.
Tak jsem tedy napsal na adresu
PSW a požádal o možnost znovu vidět naše pumpy a prohlédnout si celý
areál elektrárny a dovědět se něco
o provozu čerpadel a o využití těchto

typů elektráren v moderní době. No
a vyšlo to. K mé velké radosti mě obratem nabídli několik termínů, a tak
jsme 24.7.2012 i s malým vnoučkem ráno v 8,00 hod. přišli na recepci elektrárny, předložili pozvánku od
pana Rainera Helbicha, odpovědného šéfa provozu a pak - po 40 letech
jdeme - nejen okolo, ale i přes bránu
po mostě, kde jsme všichni montéři
v říjnu 1972 naposledy prošli. Jdeme,
po ohlášení nás pustí a ujímá se nás
pan Helbich a vše co jsme chtěli vědět, nám velmi ochotně ukazuje a odpovídá na otázky ohledně provozu.
Navíc hlavně k mé spokojenosti.
Z toho, že elektrárny tohoto typu
se nepoužívají tak jako v minulosti
- v noci laciný proud: čerpáme; a ve

dne ve špičkách: pouštíme turbíny v podstatě dnes vyrovnávají nepravidelnosti v provozu slunečních a větrných elektráren.
Elektrárnu jsme prolezli od generátorů až k patním ložiskům našich
čerpadel. Zážitek to byl obrovský, po
tolika letech se opět pohybovat u čerpadel, která stále pracují ke spokojenosti uživatelů!
Vše mi připadalo jako nové, turbíny a čerpadla jsou nastříkané barvami (původně bylo vše ve stříbrném
provedení), ale výrobní štítky jsou stále původní. Co doznalo změn je zřejmé: elektronika v ovládání a řízení,
jak je vidět mj. i ve velíně.
A odkud přichází příkaz ke spouštění strojů? Ten přichází z počítače
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PSW Goldisthal (také přečerpávací
elekrárna) a odpovídá momentální
situaci v rozvodné síti. Obě elektrárny pracují jako „virtuální elektrárna“
s jedním řídícím článkem a nastavují
pravidla výkonu pro využití v rozvodné síti.
Po této prohlídce jsme nasedli do
kabiny tažené lanem až do cca 300 m
na horní část elektrárny, obrovskou
nádrž vody (Oberebecken) na 3,28
mil. m3. Tam je skrytá ta obrovská
síla! Tak je tedy jisté, že tyto elektrárny jsou a budou stále potřebné.
A já jsem rád, že jsem se trošičku
na tomto díle také podílel.
Tímto příspěvkem chci přispět
k připomenutí, co naše ﬁrma dokázala prostřednictvím konstruktérů, obraběčů, mistrů, montérů a dalších profesí a odborností. Nakonec jsem předal
panu Helbichovi publikaci o rodině
Sigmundů, zakladatelích naší ﬁrmy,
několik časopisů SIGMAproﬁlu, kde
bylo něco o Amálce, dále DVD s krátkým ﬁlmem z roku 1961 o začátcích

stavby a se záběry z montáže a ještě
jsem přidal „pulčíka“ pravé hanácké
hruškovice za ochotu a starost o nás.
Tady jsem musel upozornit, že má 58
%, musí do ledničky a ťukat si se spolupracovníky smí až po pracovní době
mimo elektrárnu. (Oni totiž Němci

mají poněkud slabší „schnaps“ a nejsou na jiný zvyklí. Mám zpětnou informaci od Herr Helbicha, že jim náš
„schnaps“ velmi šmakoval).
Michal Holásek
Zkušebna 1
Foto: autor

Záběry autora komentáře ani nepotřebují. Je to prostě dílo.
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DOKUMENT 1

Hlavní inovační kroky v období let 1945 ÷ 2011
1945 Obnova chodu a činnosti podniku, odklon od drobného
spotřebního sortimentu, delimitace některých těchto
sortimentů mimo podnik. Tato etapa trvá několik let.
1948 Započata etapa systematické specializace výroby čerpadel v Lutíně, zahrnující i převzetí konstrukcí a výrob
z jiných čs. podniků (ŠKODA, ČKD Praha, I. Brněnská
a další). Tato etapa trvá až do roku 1955. Dochází postupně ke značnému rozšíření průmyslového sortimentu.
1956 Postupně nabíhá výroba tzv. spřádacích zubových čerpadel (ZCV, ZCS, ZKJ, a další) pro textilní průmysl
(doprava syntetických látek a viskozy). Tvoří několik desetiletí speciﬁckou a velice přesnou strojírenskou
produkci.
1957 Konec padesátých let a počátek let šedesátých znamená enormní rozvoj procesních čerpadel pro petrochemii. Postupně vznikají zcela nové konstrukce spirálních čerpadel (NEA, NET, QEH), spirálních vícestupňových (DEM, HET), kotlových (GET) a článkových
(CEM, CET, CES).
V tomto období jsou vyráběna také těžká a technicky
náročná plunžrová čerpadla převzaté konstrukce (H).
Později jsou delimitována do SIGMY Hranice.
1958 Rozbíhá se vývoj nové řady napájecích čerpadel (CHN,
CHP, CHM, CHR), který navazuje na převzaté řady
(CCv, CCn). Tato etapa pokračuje až do 2. poloviny let
šedesátých. Stovky kusů velice úspěšné řady CHP pracují v energetice dodnes.
1960 Zahájena výroba čerpadel pro soustrojí akumulační
elektrárny Hohenwarte II v bývalé NDR. Šlo o spirální
radiální provedení dvoustupňové (VD-1400/II) s příkonem cca 40 MW.
1962 Zavedena do výroby první velikost z řady vertikálních čerpadel VD, předchůdce dnes velice úspěšných
HVBW.
1964 Na bázi několika dřívějších typorozměrů je zaváděna do výroby nová řada horizontálních vodárenských
článkových čerpadel (CVA), následně doplněná o provedení vertikální (CVAV a VF).
Dalším inovačním krokem v pozdějším období zde byl
vznik řad CVE, CVEV. Návazně dochází též k inovaci
těžších provedení těchto čerpadel (VF) na novou řadu
(CVFV).
1965 Zahájena výroba oběhových čerpadel pro lokální topné
systémy (NTP), která probíhá dosud. Postupem času
byla čerpadla několikrát inovována (NTR, NTV, NTM,
NTE) a tvořila podstatnou část produkce Provozu 2.
1966 Rozvinuta výroba šikmých diagonálních čerpadel pro
Egypt (1 600-BVPS). Tyto dodávky v různých obměnách trvají až do let sedmdesátých.

1967 Byl dokončen vývoj jednovřetenových čerpadel.
Technologii výroby vřeten tvářením byl udělen čs.
patent. Čerpadla zahrnují i provedení s ponorným
elektromotorem, určené do hlubokých vrtů. Čs. patent byl prodán i do dalších zemí (Německo, Čína).
V tomto období dochází též k rozvoji výroby třívřetenových čerpadel, představující m.j. též náročnou
strojírenskou technologii. Čerpadla jsou určena především pro čerpání viskozních medií.
1968 Dochází k zavedení zcela nového sortimentu ponorných kalových čerpadel (KDMU, KDFU, GFMU).
Tato čerpadla jsou postupně inovována a rozšiřována o další modifikace a použití.
1970 Jako pokračování osvědčené řady důlních čerpadel
BV je zavedena do výroby nová řada CDA, později
dále inovovaná (CDB).
Ve výrobě se objevují nová obří bagrovací čerpadla pro dopravu a těžbu štěrkopísků (DBA, NBA).
Předchozí vývoj a progresivní konstrukce byla oceněna veletržními cenami jak v roce 1967 a 1968, tak
v roce 1972 „Zlatou medailí“ na MSV v Brně.
1971 Vznikají nové řady zubových čerpadel (ZOM, ZOP,
ZOT), které nahrazují některé dlouhodobě vyráběné
předchozí řady.
1972 Zavedena do výroby 1 velikost řady čerpadel HVBW,
která je do dnešní doby stále rozšiřována do větších
a větších parametrů.
1973 Vyroben prototyp cirkulačního čerpadla pro primární okruhy jaderných elektráren 440 MW (500BIKS). V roce 1975 byl prototyp oceněn zlatou medailí na MSV Brno.
Nabíhá nová řada řepných čerpadel (NXD) nahrazující dlouhodobě vyráběnou vyřazovanou řadu
(PXO).
1974 Dokončen vývoj nových napájecích čerpadel (KHI),
určených především pro indickou energetiku – prodána licence.
1975 Vyrobeno bylo unikátní vertikální diagonální čerpadlo pro chladící okruhy elektráren, s možnosti regulace výkonu natáčením lopatek oběžného kola (1
600 – BQDV).
1976 Zahájena výroba napájecích čerpadel pro jaderné
bloky 440 MW (250-KHX).
Vyrobeno též napájecí čerpadlo pro 500 MW elektrárenské bloky v licenci anglické firmy WEIR (300
x 2 – KHW). Záskokovou napáječkou je vlastní konstrukce stroje typu 350 – KHN.
Pro závlahy v bývalém SSSR se rozbíhá rozsáhlá
výroba spirálních čerpadel s oboustranným vstupem
(QVD) nové konstrukce (dvojitá spirála). Čerpadla
navazují na dřívější konstrukční řady (Q a K).
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1978 Provedena inovace velkých vertikálních čerpadel, zavedeny do výroby nové řady AQTV, AQSV, BQAV, BQBV.
1979 Do výroby je zavedeno kondenzátní čerpadlo se 2 oběžnými koly na vstupu 300-CJMV, které je pokračováním
kondenzátních řad jak horizontálních, tak vertikálních
(CJ..). Toto provedení je později (1988) ještě doplněno
další novou konstrukcí 300–CJRV, principu RE-ENTRY
(dvouokruhové).
1981 Do výroby zavedena rekonstruovaná malá napájecí čerpadla (CHZ), nahrazující dlouhodobě užívanou úspěšnou řadu (CHV).
1983 Pro klasickou energetiku (200 – 500 MW) byla vyvinuta další generace kotlových napájecích čerpadel (300 –
KHS).
1984 Pro závlahové systémy v bývalém SSSR vznikají ponorné agregáty velkých výkonů (řada GQMU).
1988 Po přípravném období spolupráce s francouzskou ﬁrmou
Alsthom je do výroby zaváděna řada spirálních kozlíkových čerpadel vyšších výkonů (KID).
1990 Vyrobeno generačně nové napájecí čerpadlo pro sekundární část 1 000 MW jaderných bloků (300 – QHX).
Současně s ním pak podávací čerpadlo (400 – QHD).
Technicky unikátním výrobkem pro tyto jaderné bloky je
i regulační chladící čerpadlo (1800 – BQUW).
1992 Dokončen vývoj malých přenosných kalových čerpadel
s mnoha variantami hydraulik (GF.U, Favorit).
Uzavřena komplexní inovace jednovřetenových čerpadel
předchozích řad (EPR apod.) novou řadou (EFS).
1994 Vyvinuto havarijní napájecí čerpadlo pro jadernou energetiku (CIX). Rozsáhlá dodávka realizována v roce 2001.
1997 Na trh se dostává nové oběhové čerpadlo pro dálkové
topné systémy spirální s kozlíkem (NTD).
Na čerpání okujových vod vzniká nová konstrukce odolného čerpadla (GVDU).
Pro modernizaci ruských jaderných elektráren o jednotkovém výkonu bloku 1 000 MW byla vyvinuta varianta
podávacího čerpadla 400-QHD spec.
1998 Dokončena široká inovace napájecích čerpadel (CND),
včetně kotlového provedení (KNE, KND) pro klasickou
energetiku. Dochází tak k úplnému nahrazení dřívějších
řad napájecích čerpadel.
1999 Postupně se vývoj soustředí na vznik nové řady procesních čerpadel (NED), dále pak na vývoj tzv. univerzálních středotlakých čerpadel (CU).
Tento rozsáhlý vývoj obou řad pokračuje ještě v několika
dalších létech.
Připravena byla výroba těžkých axiálních čerpadel pro Egypt
(1800-AQTV), včetně odzkoušení na zkušebně Z-05.
Vyrobeno kotlové čerpadlo (KCX) pro čerpání kyseliny borité v bezpečnostním systému jaderných elektráren
typu VVER 440 MW.
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2000 Ukončena rozsáhlá inovace kalových čerpadel vyšších
výkonů v provedení několika hydraulik pro čerpání nejrůznějších médií (GF.., NF..).
Současně jsou inovována přenosná kalová čerpadla dřívější konstrukce (KDMU, KDFU) novou řadou (KDDF).
2003 Realizována výroba inovovaných napájecích čerpadel
(KHS) a podávacích čerpadel (QHD, HHW) pro 500
MW bloky El. Shen Tou v Číně.
Současně vyvinuto pro tuto akci speciální proplachovací
čerpadlo spirální kozlíkové (NCC).
Vzniká ponorné jednovřetenové čerpadlo vyššího výkonu do hlubokých vrtů (2 ½ - EFTV). Nové protivibrační
konstrukční koncepci je udělen čs. patent.
2004 Do provozních zkoušek nasazeno napájecí čerpadlo nové
generace v tzv. “ekologickém provedení“ (mazání radiálních ložisek čerpanou kapalinou) s velmi nízkými ns
oběžného kola (CTE 3).
Inovace vertikálních kondenzátních čerpadel pro jaderné
elektrárny typu VVER 440 MW s vysokou sací schopností, typ 150-CJDV.
2005 Byl ukončen konstrukční vývoj středotlaké řady universálních článkových čerpadel řady CU. Čerpadla byla
zkonstruována ve více konstrukčních variantách.
Do běžné výroby byla zavedena řada výrobků s typovým
označením NED, čerpadla pro nejnáročnější aplikace
v petrochemickém průmyslu splňující soudobé normativní požadavky, zejména API 610 9. vydání a dále pro lehčí
provozní požadavky konstr. varianty NTD, NQD.
2006 Byla vyvinuta hydraulika kalových čerpadel s velkou
průchodností pevných částic (> 100 mm).
Zahájen byl vývoj napájecích čerpadel pro energetické
bloky o jednotkovém výkonu 660 MW s nadkritickými
parametry páry (KNE 5.1).
2007 Zahájen byl modelový výzkum pro závlahy v Indii
(HVBW).
2008 Zavedeno do výroby vysokotlaké důlní čerpadlo KD3.
2009 - Rozšířena řada napájecích čerpadel CND o hydrauliky
s nízkými ns (menší Q a větší H na stupeň) – první velikost CND 3-5.1.
- Zahájen vývoj čerpadel pro jaderné bloky nové generace v Rusku, bloky BN 800 MW a VVER 1200 MW.
2010 - Ukončen vývoj a realizovány dodávky souboru čerpadel
pro uhelné elektrárenské bloky 660 MW s nadkritickými parametry páry (podávací čerp. 300-QHD, napájecí
čerp. KNE 5.1, chladící 1400- BQDV…….). Napájecí
čerpadlo KNE 5.1. bylo oceněno v roce 2010 Čestným
uznáním v rámci celostátní soutěže vyhlášené Asociací
inovačního podnikání ČR.
- Uvedeny do provozu v Indii 2 závlahové čerpací stanice
s velkými čerpadly HVBW o výkonu až 4MW.
- Realizovány dodávky čerpadel HVBW pro JE VVER
1200 MW v Rusku.
- Zahájena inovace a vývoj nových čerpadel pro 3. a 4.
blok JE Mochovce, 440 MW.
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2011 - Realizovány dodávky čerp. QVD a NQD pro jadernou
elektrárnu v Rusku, blok BN 800 MW Belojarská.
- Realizovány dodávky čerpadel QVD, NQD a NED
pro jadernou elektrárnu Novovoroněžská VVER 1200
MW a to jak do sekundární části, tak hlavně pro bezpečnostní systémy primárního okruhu.
- Realizován velký rozsah čerpadel jak inovovaných,
tak nově vyvinutých pro JE Mochovce 3. a 4. blok,
440 MW.
●●●
Tento dokument je určen zejména technikům, ale taktéž obchodníkům, výrobářům a dalším profesím. Bude určitě zajímat
také pamětníky, sběratele historických materiálů a řadu dalších našich čtenářů.
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Impuls k sepsání tohoto stručného přehledu vývoje výrobního programu a inovačních aktivit podniku vznikl právě mezi
čtenáři Sigmaproﬁlu, zejména u těch, kteří se zájmem sledují
zveřejňovaná fakta z minulých let.
Dokument obecně dává také rámcový obraz o měnících se
potřebách trhu čerpadel, o technickém rozvoji uživatelských
odvětví, o inovační atmosféře a aktivitách kolem nás i v nejširším okolí vůbec.
Tak ať Vám dobře slouží.
Ladislav Smička
Ing. Jaroslav Jakubec
Ing. Jan Nevěřil
technický ředitel
Srpen 2012
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