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Návštěva prezidenta republiky
Ve středu 13. května 2015 navštívil prezident ČR Miloš Zeman v doprovodu hejtmana
Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila koncern
SIGMA GROUP a.s.
Návštěva se uskutečnila u příležitosti tříden-

ní cesty prezidenta M. Zemana do Olomouckého
kraje.
Hodinový program byl zahájen slavnostním
přestřižením pásky v nové prodejně spotřebních
čerpadel SIGMA, po kterém následovalo setká-

ní s vedením koncernu. Koncern SIGMA GROUP
a.s. zastupovali členové správní rady Ing. Milan
Šimonovský, Ing. Pavel John a Mgr. Jan Čapka
a dále generální ředitel Luboš Černohouz.
Společnost SIGMA PUMPY Hranice, s.r.o. zastupoval její ředitel Ing. Pavel Tichý. V doprovodu prezidenta byli zastoupeni ředitel analytického odboru Radek Augustin, osobní tajemník
Jaroslav Hlinovský a zástupce ředitele protokolu
Vladimír Kruliš. Prezident M. Zeman se zajímal
o aktuální ekonomickou situaci firmy a jako
dlouhodobý zastánce jaderné energetiky informoval vedení koncernu o připravovaném novém
tendru na rozšíření JE Temelín a JE Dukovany.
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Další program pokračoval na Provozu 1 besedou s třemi sty zaměstnanci firmy. Prezident
M. Zeman zde zopakoval svou podporu jaderné energetice v ČR a podpořil i dlouholetý plán
na výstavbu plavebního kanálu Dunaj-Odra-

Labe, kde by našla široké uplatnění i lutínská
čerpadla.
Na závěr návštěvy se prezident M. Zeman
podepsal do pamětní knihy koncernu a obdržel od předsedy správní rady koncernu Milana

Šimonovského knihu Š. Oršoše Rodinné stříbro
a pamětní plaketu SIGMA.
Mgr. Petr Vejbor
foto: autor
a Krajský úřad Olomouckého kraje

Diskuse s vedením koncernu SIGMA GROUP a.s.

Beseda se zaměstnanci na Provozu 1

Předání pamětní plakety SIGMA

Podpis prezidenta ČR v pamětní knize SIGMA

europump

EUROPUMP – aktuality
V minulém i letošním roce se pracovníci společností koncernu SIGMA GROUP a.s. jako členové řídících orgánů i pracovních skupin evropského
sdružení výrobců čerpací techniky EUROPUMP aktivně účastnili na činnosti této mezinárodní organizace, která zastupuje 17 národních asociací výrobců
čerpací techniky v Evropě sdružujících více než 450
společností s celkovým obratem přes 10 mld. Euro
a zhruba 100.000 zaměstnanci.
V posledních několika letech si EUROPUMP
vydobyl na evropském politickém poli silnou reputaci díky aktivnímu přístupu při spolutvorbě
legislativy Evropské unie na omezení spotřeby
energie u elektrických strojů, mezi které patří také
čerpadla a čerpací soustrojí. Cílem EUROPUMPu
v této oblasti je minimalizovat negativní dopady

Centrum Drážďan z hladiny Labe
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těchto legislativních opatření na konkurenceschopnost evropského čerpadlářského průmyslu. Vedle již tradičního přístupu označování čerpadel štítky s hodnotami energetické účinnosti
obdobně jako u domácích spotřebičů (např. oběhová čerpadla), prosazuje EUROPUMP v rámci
své iniciativy „Ecopump“ posuzování energetické
účinnosti ve vztahu k definovanému systémovému celku, který tvoří čerpadlo, pohon a spojova-

cí či řídící články jako spojka, frekvenční měnič
apod (tzv. Extended Product Approach).
Tomuto přístupu byla věnována velká pozornost také na výroční konferenci EUROPUMPu, která se uskutečnila ve dnech 7. až 9. května 2015
v Drážďanech. Součástí jednání a diskusí byly také
otázky jednotné evropské legislativy pro výrobky
přicházející do styku s pitnou vodou, vývoje světového trhu čerpací techniky, marketingových aktivit

EUROPUMPu apod. Pracovní program konference
byl završen jednáním valné hromady, která schválila
rozpočet sdružení na další období a zvolila do funkce prezidenta EUROPUMPu pro následující dva roky
pana Kutlu Karavelioglu, předsedu turecké asociace
výrobců čerpadel.
Mgr. Jan Čapka, člen správní rady SIGMA GROUP
a.s., člen výkonné rady EUROPUMP
foto: EUROPUMP

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vláda schválila Aktualizaci státní energetické koncepce
Vláda ČR na svém jednání 19.5.2015
schválili podobu dlouho očekávané Aktualizace
státní energetické koncepce (ASEK), která je
klíčovým státním strategickým dokumentem
v oblasti energetiky. Dokument dává strategické zadání pro rozvoj české energetiky na dalších 25 let.
Posláním ASEK je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a národní
ekonomiky a rovněž zabezpečit, že Česká republika bude mít k dispozici stálé dodávky energie
i v případných krizových situacích.
„Státní energetická koncepce z roku 2004
byla již v mnohém překonána a nereflektovala množství událostí, které se v energetickém
sektoru a v evropské ekonomice udála. Přijetí
její aktualizace bylo potřebné i s ohledem na plnění Evropských cílů,“ uvedl ministr průmyslu
a obchodu Jan Mládek s tím, že nová podoba
koncepce umožní ČR dostát těmto závazům především s ohledem na klimaticko—energetickou
politiku EU.
Stát přebírá prostřednictví ASEK odpovědnost za dlouhodobé směřování energetického sektoru. „Tam, kde je volný trh efektivní, se
ASEK spoléhá na jeho fungování a využívá tržní mechanismy. Avšak kupříkladu energetická
infrastruktura, věda a výzkum a výchova energetických expertů jsou oblastmi, kde stát musí
disponovat jasnými prioritami a nespoléhat se
pouze na krátkodobé tržní signály,“ vysvětlil ministr.

Jaderná elektrárna Dukovany

ASEK také identifikuje mechanismy, které zabezpečují bezpečnost státu v zásobování energiemi. Navrhuje především vetší diverzifikaci zdrojů a zájem na udržení stávající plné nezávislosti
v oblasti dodávek tepla a elektřiny, ale bez významného vývozu vyrobené energie. Toho bude
možné docílit pouze dalším rozvojem jaderné
energetiky v České republice. Podle Mládka se
nyní počítá s dostavbou až čtyř nových bloků.
Dva by se mohly postavit v Dukovanech a dva
v Temelíně. Upozornil však, že pravděpodobnější je varianta výstavby pouze jednoho bloku v každé z elektráren. Jako první by se měla rozšiřovat jaderná elektrárna Dukovany kvůli dřívějšímu

uplynutí životnosti současných bloků. „S vysokou
mírou pravděpodobnosti díky regulaci Evropské
unie bude jaderná elektrárna v Dukovanech odstavena mezi roky 2035 a 2037, tedy v době, kdy
reaktorům vyprší 50 let,“ zmínil ministr.
Dokument ASEK prošel komplexním posouzením dopadů na životní prostředí. Všechny
požadavky a podmínky vyplývající z tohoto posouzení byly v dokumentu zohledněny a budou
i nadále zohledňovány při realizaci priorit a cílů
dokumentu ASEK.
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,
ATOM INFO
foto: ČEZ a.s.

SIGMA GROUP a.s.

SIGMA GROUP a.s. získala ocenění Czech Business
Superbrands 2015
Koncern SIGMA GROUP a.s. byl oceněn
organizací Superbrands jako CzechBusiness
Superbrand za rok 2015. Společnost
Superbrands je nezávislou světovou auto-

ritou v oblasti hodnocení a oceňování obchodných značek s téměř dvacetinou historií. V každém z téměř devadesáti participujících států na základě jednotných

kritérií a metod dosáhnou získáním titulu
„Supebrands“ tyto značky vyjímečného postavení, které je uznáním jejich vynikajícího
postavení na trhu.
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Program Superbrands
Superbrands je nejuznávanější nezávislou
globální autoritou v oblasti hodnocení a oceňování obchodních značek. Titul Supebrands
je znakem speciálního postavení a uznáním vynikajícího postavení značky na lokálním trhu.
Pečeť Superbrands získají značky s vynikající
pověstí – zákazníci si s nimi spojují významné
hodnoty a mají k nim osobní vztah. Od svého
vzniku ve Velké Británii si projekt získal celosvětové uznání a dnes je cena Superbrands uznávána jako speciální ocenění, které na základě
sjednocených kritérií a metod každoročně identifikuje nejlepší z nejlepších značek v téměř 90
státech na pěti kontinentech.
Kdo získává titul Superbrands
Udělení titulu Superbrands daného roku
předchází vícekolové výběrové řízení. Do pro-

Diplom SIGMA Superbrands 2015

gramu Superbrands se jednotlivé značky nemůžou přihlásit. Při nominaci se vychází z databáze všech registrovaných obchodních trade-mark značek, kterou pro tento účel uvolní Úřad
průmyslového vlastnictví. Společnost Bisnode,
přední světový poskytovatel obchodních informací, na základě obchodních dat a výsledků vytvoří seznam nominovaných kandidátů. Dalším
krokem je spotřebitelský průzkum, jeden z nejdůležitějších prvků výběrového řízení, v rámci
kterého agentura GfK Czech Republic na základě známosti a obliby zúží výběr na seznam semifinalistů. Konečné slovo při udělování titulů
Superbrands v daném roce má odborná komise Brand Council. Na konci hodnotícího procesu získávají spotřebitelské značky oceňění
Superbrands, podnikatelským značkám je udělen titul Business Superbrands.
Zdroj: Superbrands CZ

SIGMA GROUP a.s.

Nové certifikace v SIGMA GROUP a.s.
Certifikace procesu svařování
dle EN ISO 3834-2
Normy řady ČSN EN ISO 3834 část 1 až 5 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů nahradily ČSN EN 729 část 1 až
4 Požadavky na jakost při svařování - Tavné svařování kovových materiálů z roku 1996 v plném
rozsahu. Jedním z důvodů vzniku původních norem EN 729 a stejně tak i norem ISO 3834 je
podpora pro naplnění požadavků systémových
norem managementu jakosti řady ISO 9000.
Proces svařování patří mezi tzv. zvláštní procesy a od vzniku první normy ISO 9001 v roce
1987 se tento termín v normách pro management jakosti objevuje v různých modifikacích
a také pod různými články. V současné době
v platných normách je zvláštní proces definován
v poznámce 3 čl. 3.4.1 ČSN EN 9000:2001 jako

Kombinovaný ochranný filtr MOF-6

proces, u něhož nemůže být shoda výsledného
produktu snadno nebo ekonomicky ověřena tzn.,
že nemůže být vždy ověřena zkoušením po ukončení výroby. Je nasnadě, že tzv. zvláštních procesů
je obecně v průmyslové výrobě celá řada a svařování je pouze jeden z nich. Svařování však všude a i v našem podniku zaujímá klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. SIGMA GROUP
a.s. a dceřiná společnosti Sigma DIZ svařování uplatňují ve výrobě ocelových konstrukcí, při
montážích potrubních systémů a při opravném
svařování odlitků, a to i pro jaderná zařízení.
Z pohledu zákazníků se tedy jedná o podstatnou část systému managementu, protože nedodržení požadavků na proces svařování
může mít dalekosáhlé důsledky na zdraví, majetek i ekologii.
Pro prokázání systému zabezpečení jakosti
výrobce v oblasti svařování, posuzování i certi-

fikaci v kombinaci s ČSN EN ISO 9001:2009 je
možné použít pouze ČSN EN ISO 3834 -2:2006
„Požadavky na jakost při svařování – Tavné svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost“. Právě tyto dvě normy jsou navzájem kompatibilní.
Norma ČSN EN ISO 3834 je vypracována tak, že:
• je nezávislá na druhu svařované konstrukce,
• stanovuje kvalitativní požadavky na svařování jak v dílnách, tak i na montážích,
• podává návod, jak vyjádřit způsobilost výrobce pro výrobu svařovaných konstrukcí v souladu se zadanými požadavky,
• může sloužit jako podklad k hodnocení způsobilosti výrobce pro svařování
a může být použita za následujících typických
situací:

Svařování dílce napájecího čerpadla
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• p ři projednávání smlouvy v rámci specifikace
požadavků na jakost svařování;
• při stanoveni požadavků na jakost svařování;
• při přípravě výrobních předpisů nebo výrobkové normy;
• při hodnocení dodržování jakosti svařování
(jde například o třetí strany, zákazníky nebo
výrobce).
Při certifikaci bylo vhodné využít skutečnost,
že SIGMA GROUP a.s. má již certifikovaný systém managementu dle ČSN EN ISO 9001: 2001
a jedná se tedy o jeho rozšíření pro oblast procesu svařování dle ČSN EN ISO 3834 – 2. V rámci
posledního kontrolního auditu v 11/2014 byla
tedy podrobněji prověřována oblast svařování
a auditor TÜV Nord se zejména zaměřil na oblasti:
• Způsobilost svářečského personálu - kvalifikace svářečů a pracovníků dozoru svařování
• Způsobilost personálu pro kontrolu a zkoušení - kvalifikace pracovníků NDT a kontroly
• Způsobilost zařízení - vhodnost a údržba zařízení
• Svářečské a související činností - výrobní
plány/postupy, příprava a kvalifikace WPS
a WPQR - protokoly o kvalifikaci postupu
svařování, ostatní specifikace/instrukce
pro proces
• Skladování a zacházení se svařovacími materiály
• Skladování základních materiálů
• Postupy a kontrola tepelného zpracování
po svařováni
• Kontrola a zkoušení - kontrola a zkoušení před
svařováním, během svařování a po svařování
• Neshoda a opatření k nápravě - protokoly
o neshodách
• Kalibrace a validace měřicího, kontrolního
a zkušebního zařízení - např. přístroje pro měření teplot, pro měření elektrických veličin
Po kratším období doplňování podkladů
byl TÜV Nord vystaven samostatný certifikát

s platností certifikace na 3 roky za podmínky
každoročního přezkoušení (kontrolní audit).
Všechny v současnosti platné certifikáty
jsou pro všechny pracovníky dostupné na podnikovém Intranetu.
Získání certifikátu svařování bylo sice dlouhodobým cílem společnosti, ale dlouhou dobu
nebylo možné o něj usilovat z důvodu chybějícího odborného personálu potřebného pro dozor
svařování, který je klíčovou částí celého systému. V posledním období se však SIGMA GROUP
a.s. podařilo odborně připravit a stabilizovat 7
pracovníků s nutnou kvalifikací a požadovanou
praxí, s jejichž pomocí celý systém mohl být certifikován. Dozor svařování (odpovědnosti a pravomoci těchto pracovníků jsou předmětem normy EN ISO 14731, dříve EN 719) je členěn do tří
kvalifikačních stupňů:
• IWE – mezinárodní inženýr svařování
• IWT – mezinárodní technolog svařování
• IWS – mezinárodní svářečský specialista
O významu certifikovaného systému jakosti a jeho přínosu pro získávání zakázek a navazování obchodních vztahů asi není nutné se
příliš šířit. Udělený certifikát dle ČSN EN ISO
3834 v kombinaci s ČSN EN ISO 9001 je pro
firmu a pro její zákazníky zárukou dodržování
předepsaných požadavků na proces svařování.
V mnoho výběrových řízeních a ve všech případech tlakových nebo jaderných zařízení je však
také podmínkou nutnou.

Certifikace výroby ochranných filtrů
dle AQAP 2110
Málo známou oblastí produkce společností SIGMA
je výroba a dodávky osobních dýchacích filtrů pro
obličejové masky v současnosti zajišťovaná společností SIGMA Výzkumný a vývojový ústav. Výroba
ochranných filtrů však má v Lutíně dlouholetou tradici a o její historii již několikrát psal v tomto časopise i pan Ladislav Smička.
Vzhledem k tomu, že konečným zákazníkem

této výroby je Armáda ČR, podléhá celá výroba a kontroly specifickému režimu dozorování
a přejímek zástupci zákazníka. Pro ujištění přejímačů o plnění všech požadavků a také pro získání nemalé obchodní výhody oproti konkurenci se vedení SIGMA Výzkumný a vývojový ústav
rozhodlo požádat zástupce armády o provedení
příslušného auditu a získání certifikátu. Tímto
novým certifikátem je osvědčení o shodě stávajícího systému kvality (zavedeného dle ČSN
EN 9001:2009) na SIGMA GROUP a.s. a SIGMA
Výzkumný a vývojový ústav s požadavky Českého
obranného standardu (ČOS) 051622, který je
ve všech členských zemích NATO zavedený pod
označením AQAP 2110 s rozsahem platnosti pro
„Vývoj a výrobu ochranných filtrů“.
Auditoři z Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti dvoudenním auditem v 04/2015 ověřili zavedení
a používání rozšiřujících požadavků plynoucích
ze specifických nároků armádního používání.
Výsledek auditu byl velmi dobrý a auditoři velmi
ocenili např. odbornou úroveň chemické laboratoře, která zajišťuje zkoušky pro vlastní výrobu
Svým charakterem se výroba filtrů od veškeré výroby čerpadel naprosto odlišuje tak, jak
jen se může odlišovat kusová zakázková výroba
od výroby – hromadné montáže v tisícových sériích uskutečňované na přepravníkových pasech.
Pro lepší ilustraci – jednotlivé výrobní operace
jsou na pracovištích vyvěšeny ve formě názorných postupů - fotografií a je nutné je naprosto
přesně dodržet. Vzhledem k tomu, že se jedná
o osobní ochranný prostředek, je také zavedena
(na rozdíl od běžných postupů hromadné výroby, kdy jsou zkoušeny statistické výběry) 100%
kontrola vybraných parametrů filtru.
Vývoj a výrobu filtrů z podstatné části zajišťují pánové Langr a Ludvík, kterým společně
s panem Švihálkem patří největší uznání za pochopení a aplikování všech velmi specifických
požadavků.
Ing. Jaroslav Kozák, zmocněnec pro kvalitu
foto: Mgr. Petr Vejbor

SIGMA GROUP a.s., Úsek realizace a obchodu

Expedice chladicích čerpadel SIGMA 2000-BQDV
pro polskou elektrárnu Kozienice
V dubnu 2015 proběhla expedice dvou
kusů agregátů chladicích čerpadel SIGMA
2000-BQDV-2400-36-LW-080-FE spolu s elektromotory ELIN HKM111R18, určenými pro nový
blok 11 v největší polské černouhelné elektrárně Kozienice.
Protože jsme se technickým parametrům
čerpadel i elektromotorů věnovali již v minulých číslech SIGMAprofilu, zaměříme se nyní

na vlastní expedici těchto zařízení. Nakládka
zařízení již připraveného v bednách, byla původně naplánována na 9. až 10. dubna. Díky dobré koordinaci však byla zrealizována za jediný
den. Celkem devět kamionů s odkrytými návěsy, z čehož tři byly nadrozměrné a vyžadovaly tak
doprovodná vozidla, zajistila polská firma ZTE
z Katowic. Nakládka nejtěžších beden s elektromotory byla možná jen za pomoci tří autojeřábů.

Pro názornost uvádíme brutto hmotnosti
beden s veškerým strojním zařízením a mazivy
s celkovou hmotností téměř 225 tun:
a) ČERPADLA SIGMA
• 2 ks výtlačného kolena  - 25,8 tun
• 2 ks rozvaděče čerpadla – 9,4 tun
• 2 ks výtlačného potrubí  – 6,2 tun
• 2 ks rotoru  – 38,6 tun
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• 2 ks sacího tělesa a dilatační příruby – 7,8 tun
• 2 ks axiálního ložiska – 7,3 tun
• 3 sady náhradních dílů pro záruční provoz –
1,5 tun
• Olej – 0,6 tun
• celkem 2 ks čerpadel 97,3 tun
b) ELEKTROMOTORY ELIN
• 2 ks elektromotorů - 99,6 tun

Nakládka beden s elektromotory

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 ks chladiče - 7,0 tun
2 ks příruby - 17,7 tun
2 ks hlavní svorkovnice – 0,4 tun
2 ks hvězdicové svorkovnice - 0,7 tun
2 sady příslušenství – 0,2 tun
olej – 0,4 tun
sada ND pro záruční provoz – 0,5 tun
1 sada dílů tepelného výměníku – 1,2 tun
celkem 2 ks elektromotorů 127,6 tun

Celkem devět kamionů s 225 tunami zařízení překonalo bez problému pětisetkilometrovou vzdálenost z Lutína do skladu elektrárny Kozienice v Mazovském vojvodství, kde
nyní čeká na montáž.
Aleš Podmolík, oddělení exportu Polsko
foto: Mgr. Petr Vejbor

Nadrozměr po nakládce

SIGMA GROUP a.s., Úsek realizace a obchodu

Realizace a objem zakázek na trzích Uzbekistánu a Kazachstánu
Z hlediska investora jsou trhy
v Kazachstánu a Uzbekistánu velice zajímavé a perspektivní. Kazašský trh je rozvinutější, ale uzbecký trh v poslední době zažívá dynamický rozvoj.
V minulém roce jsme uzavřeli kontrakt
na dodávku čerpadel pro Taškentskou TEC
v Uzbekistánu. Jedná se modernizaci paroplynové elektrárny o výkonu 370 MW. Po expediční přejímce, kterou provedla mezinárodní firma INSPECT CO, proběhla na začátku letošního roku expedice čerpadel

Balení a expedice čerpadel SIGMA 125-CVEV

do Taškentu. Vzhledem k objemu a velikosti čerpadel expedice probíhala po částech.
Celkem jsme do Taškentu dodávali tyto typy
čerpadel:
vertikální čerpadla: SIGMA 1200-BQDV1450-24-OW-000 (3 ks), SIGMA 250-CVFV350-46/3-LN-FE (2 ks), SIGMA 125-CVFV265-15/1-LU-FE (2ks),
horizontální čerpadla: SIGMA 200-NQD530-27-S5-FE (2 ks), SIGMA 500-QVD-750100-OU-000-FE (2ks), SIGMA 400-QVD660-57-OU-000-FE s hydrospojkou (3 ks),

SIGMA 350-KIDH-480-LU-000-FE (2 ks),
SIGMA 350-KIDH-515-LU-000-FE (1 ks).
V součastné době probíhá za účasti pracovníků servisu naší firmy montáž a příprava na zkušební provoz přímo v Taškentu.
Modernizace Taškentské TEC bude probíhat
i v následujících letech a na základě jednání se zákazníkem je zde možnost další spolupráce.
V letošním roce se nám podařilo uzavřít kontrakt na dodávku čerpadel pro
Pavlodarskou TEC v Kazachstánu. Jedná

Expedice motorů s výkonem 1500kW pro čerpadla SIGMA 1200-BQDV
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Montáž chladidích čerpadel SIGMA 1200-BQDV na Taškentské TEC

o modernizaci druhého bloku Pavlodarské
elektrárny.
Objem zakázky tvoří dvě horizontální čerpadla SIGMA 400-QVD-750-82-OU-000-FE,
s tím že jedno z těchto čerpadel dodáváme
s hydrospojkou VOITH 750 SVTI.22-12/8.
Dále dodáváme dvě horizontální čerpadla SIGMA 600-QVD-780-190-LU-000-FE.
Termín plnění zakázky je stanoven na srpen
tohoto roku.

Výstavba dochlazovací stanice na Taškentské TEC, zde budou umístěna naše
čerpadla SIGMA 1200-BQDV,SIGMA 125- CVEV, SIGMA 250- CVFV

V součastné době probíhají jednání o dodávkách dalších čerpadel na Pavlodarskou
elektrárnu, např. o čerpadla SIGMA 100-CJT265-15/6-LU-FE. Na projektech modernizace Pavlodarské elektrárny úzce spolupracujeme firmou Centrenergokomplekt, která je
hlavním investorem tohoto projektu.
Kazachstán je co do výroby elektrické energie nesoběstačný, část potřeb
el. energie pokrývá dovoz z Kyrgyzstánu,

Tádžikistánu a Ruska. Za posledních 10 let
se při tom zvýšil objem výroby elektrické
energie o 50 %, přičemž spotřeba vzrostla
o 55%. Nejen na základě těchto údajů, ale
i při jednáních s našimi obchodními partnery v Kazachstánu se jeví tento trh jako velice
perspektivní.
Petr Vetešník, Odbor exportu pro
Kazachstán a Uzbekistán
foto: autor

SIGMA GROUP a.s., Úsek realizace a obchodu

Veletrh ICCI 2015 a Mise energetiků v Istanbulu
Ve dnech 6. 5. - 8. 5. 2015 se konal
v Istanbulu veletrh ICCI 2015, kterého se účastnila také společnost SIGMA GROUP a.s. v rámci
společného stánku agentury CzechTrade (Česká
agentura na podporu obchodu). Tento veletrh
je zaměřen na oblast energetiky, životního prostředí a obnovitelné energie. I přes současný
trend velkého rozvoje obnovitelných zdrojů (především vodní, větrné a solární elektrárny), který
byl patrný i na tomto veletrhu, zůstávají hlavním
zdrojem energie v Turecku fosilní paliva (uhelné
a plynové elektrárny). V současné době se také
rozbíhají projekty prvních dvou jaderných elektráren v Turecku. Jedná se konkrétně o elektrárny
Akkuya (4 x 1200MW) a Sinop (4 x 1150 MW).
Uvedení do provozu těchto elektráren je naplánováno na období 2023 až 2030. Z obchodního hlediska je pro společnost SIGMA zajímavý
především projekt JE Akkuya, která bude postavena a provozována ruskou státní společností
ROSATOM.
Během veletrhu proběhla mnohá obchodní jednání s tureckými společnostmi hlavně
v oblasti možných dodávek čerpadel pro nové
energetické zdroje a pro rekonstrukce stávajících starších elektráren, které prošly nebo právě
procházejí privatizací.

Český stánek na veletrhu ICCI 2015

Těsně před veletrhem, konkrétně ve dnech
4.5.-5.5.2015 se uskutečnila také mise energetiků, jejímž cílem byla společná prezentace českých firem. Byly navštíveny velké EPC společnosti
İÇDAŞ Enerji, ENKA, POLAT a ZORLU Enerji, což
jsou tzv. dodavatelé „na klíč“. U těchto společ-

ností proběhla prezentace českých energetických
firem se záměrem nabídnout zákazníkům komplexnější dodávky pro jejich projekty (čerpadla,
ventily, potrubí, generátory, výměníky, atd.).
Ing. Luboš Michlík, exportní úsek
foto: autor
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ABB Česká republika

Slavnostní předání nového zkušebního elektromotoru ABB
V polovině dubna 2015 proběhlo ve zkušebně
P5 koncernu SIGMA GROUP a.s. slavnostní předání nového elektromotoru ABB, který po 30 letech provozu nahradil původní pohon ČKD Praha.
Motor byl slavnostně předán přestřižením pásky,
kterého se ujali generální ředitel koncernu Luboš
Černohouz a Robert Souček, ředitel jednotky pohonů a motorů ABB. Na zkušebnu byl instalován
vysokonapěťový, vodou chlazený elektromotor
ABB typu AMI 500L2L BSH s výkonem 2800 kW,
2 980 otáčkami za minutu a maximální účinností
97%. Svými parametry je motor určen pro zkoušky článkových horizontálních čerpadel SIGMA
CND. Motor byl vyroben ve výrobním závodě ABB

ve Finsku, servis pro něj bude zajišťovat pobočka
ABB v Ostravě. Slavnostnímu předání předcházelo
produktové školení pro vybrané zaměstnance společnosti SIGMA GROUP , kteří se v jeho průběhu
měli možnost seznámit jak s novinkami z portfolia
jednotky pohonů, tak i s nabídkou služeb servisu
motorů a generátorů
ABB v Ostravě.
Společnost ABB
ČR, součást nadnárodního skupiny ABB,
má více než čtyřicetiletou historii. V současné době zaměstnává

Přestřižení pásky, zleva Luboš Černohouz, Robert Souček

přes 3 400 lidí v osmi lokalitách po celé ČR. Vedle
výrobních závodů v Praze, Brně, Ostravě, Trutnově
a Jablonci nad Nisou má také čtyři centra pro výzkum a vývoj a dvě inženýrská centra.
Veronika Kvardová, ABB CZ
foto: Mgr. Petr Vejbor

Elektromotor ABB AMI 500L2L BSH

SIGMA DOPRAVA spol. s r.o.

Oprava lokomotivy 701.643-9
Na železniční vlečce v průmyslovém areálu SIGMA v Lutíně slouží dvě lokomotivy. Starší
lokomotiva 701.643-9, mezi železničáři známá

Lokomotiva 701.643-9

pod přezdívkou „prasátko“, byla vyrobena v ČKD
v Praze Libni v roce 1960. Mladší, silnější lokomotiva 704.515-6, zvaná „lego“, byla vyrobena ve stej-

né firmě v roce 1992 a v blízké době se má v železničních opravnách podrobit plánované opravě.
Všechnu práci na vlečce tak bude muset zastat

Výrobní štítek ČKD Praha 1960
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„prasátko“, které však bylo kvůli závadám již delší
čas mimo provoz, a proto nedávno prošlo opravou.
Střední opravu motoru a elektroinstalace provedla
firma KK Tomáš Kolda. Další práce, včetně nového
nátěru, vykonali pánové Vraštil a Král pod vedením
Zdeňka Sedláčka ze společnosti Sigma Doprava.
Lokomotivu, která letos „slaví“ pětapadesátiny, tak
budeme už brzy vídat v provozu.
Povězme si o „prasátku“ pár údajů.
Posunovacích lokomotiv tohoto typu bylo pro
československé státní dráhy a průmyslové podniky v letech 1957 až 1962 vyrobeno 627 kusů,

dalších 208 kusů bylo vyrobeno na export.
Lokomotivy váží 22 t a dosahují rychlosti 40
km/h. Z výroby byly vybaveny vzduchem chlazeným naftovým motorem Tatra 111 o výkonu 121
kW, známým z legendárních nákladních automobilů Tatra 111, čtyřstupňovou mechanickou převodovkou a kloubovými hřídeli pro přenos momentu na dvojkolí. Později byly motory u spousty
lokomotiv kvůli nedostatku náhradních dílů nahrazeny novými motory Tatra 930-51. V lokomotivě 701.643-9 byl motor vyměněn v roce 1987,
čímž vzrostl jeho výkon na 169 kW.

Na tomto místě je také vhodné uvést, že
železniční vlečka v průmyslovém areálu SIGMA
je v provozu právě 70 let. Podrobně jsme o její
historii informovali čtenáře SIGMAprofilu
v čísle 3/2005 při minulém kulatém výročí. Připomeňme si alespoň, že vlečku stavěli
od října 1943 do začátku roku 1945 převážně
vězňové, kteří byli do Lutína na stavbu dráhy
přivezeni z nacistického internačního tábora
ve Svatobořicích u Kyjova.
Ing. Tomáš Vrba, odbor konstrukce
foto: Mgr. Petr Vejbor

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.

Výzkum a vývoj systémů pro nízkospádové vodní elektrárny
Nedílnou součástí pracovního programu
SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. je již
tradičně řešení grantových projektů. V rámci
těchto projektů bylo nezbytné navázat úzkou
spolupráci s celou řadou výrobních podniků,
výzkumných center a vysokých škol. V oblasti výzkumu a vývoje spolupráce s mnohými
z těchto subjektů pokračuje i po zdárném
ukončení těchto grantů.
Obdobně je to také u grantového projektu FR-TI3/712 Výzkum a vývoj systémů pro
nízkospádové vodní elektrárny, jehož hlavním příjemcem je firma ELZACO spol. s.r.o.
SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.
a Vysoké učení technické v Brně – Fakulta
strojního inženýrství jsou pak jeho spolupříjemci.
Jak již název napovídá, hlavním cílem
projektu je vyvinout a ověřit nízkospádové
vodní motory a navazující technologii pro
malé vodní elektrárny, schopné efektivně
využít malé vodní spády a umožňující provoz s připojením na veřejnou napájecí síť
nebo provoz v tzv. ostrovním režimu. Naši
VaV pracovníci se zaměřily na návrh, výrobu
a následné odzkoušení dvou vodních turbín
a vodního kola.

Turbína TOP 350

Byla navržena neregulační Propelerova
turbína s označením TOP 350, která je vhodná především pro lokality se stálými průtokovými poměry. Prověření hydraulických
parametrů bylo provedeno na pracovišti
hydraulické zkušebny VUT Brno.
Parametry základní řady turbín TOP
VELIKOST n [1/min] H [m] Q [m3/s] P[kW]
350
750
4,5
0,33
12
350
1000
8,2
0,44
29
350
1500
18,5
0,66
99
500
600
6,5
0,85
45
500
750
10,1
1,06
88
500
1000
18
1,41
211
750
500
10,1
2,38
202
750
600
14,5
2,85
353

ETA [%]
82
82
82
84
84
84
86
86

Dále byla vyvinuta vírová turbína semi-Kaplan s označením SIGET 350S. Koncepce turbíny
umožňuje pomocí stavěcího šroubu změnu natočení lopatek oběžného kola, je tedy za klidu regulační. Regulační šroub je přístupný po jednoduché demontáži krytu na sacím nástavci. Regulaci
lze nastavit v rozsahu ±18° což značně rozšiřuje
možnosti využití této turbíny. Prověření hydraulických parametrů bylo provedeno na pracovišti
hydraulické zkušebny VUT Brno. Skříni turbíny
SIGET 350 byl přidělen průmyslový vzor.
Pro nejnižší spády bylo vyvinuto dle
Zuppingera vodní kolo s označením VK-SIGMA
– 14 a VK-SIGMA – 18. Navržené vodní kolo
využívá vhodně navrženého tvarování lopatníku,
které umožňuje bezrázový vstup vody do lopat-

Parametry základní řady turbín SIGET
VELIKOST n [1/min]
350
676
350
1457
500
473
500
1020
750
316
750
680
1130
209
1130
451

H [m]
1,4
6,5
1,4
6,5
1,4
6,5
1,4
6,5

Min.
Opt.
Max.
Výkon na hřídeli
Q [m3/s] ETA [%] Q [m3/s] ETA [%] Q [m3/s] ETA [%] Pmin [kW] Popt [kW] Pmax [kW]
0,087
60
0,225
88
0,33
78
0,72
2,72
3,57
0,187
60
0,484
88
0,718
78
7,2
27,2
35,7
0,177
60
0,458
89
0,680
78
1,46
5,61
7,3
0,382
60
0,988
89
1,466
78
14,6
56,1
72,9
0,399
60
1,032
90
1,531
78
3,29
12,8
16,4
0,860
60
2,223
90
3,298
78
32,9
127,6
164
0,907
60
2,342
91
3,475
78
7,47
28,9
37,2
1,953
60
5,046
91
7,488
78
74,7
289,6
372,4

Turbína SIGET 350
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níku i následný výstup z lopatníku. Hydraulické
zkoušky modelu VK-SIGMA – 1, M 1:10 byly
provedeny na pracovišti hydraulické zkušebny
SVVÚ.
Parametry základní řady VK SIGMA
TYP
H [m]
n [1/min]
Q [m3/s]
ETA [%]
P[kW]
D [m]
b [m]

0,3
75
3,1

VK - 18
1,4
7,6
1,6
2
80
75
18,2 20,6
4,3
2

0,2
75
2,1

VK - 14
1,4
7,6
1,2
1,5
80
75
13,6 15,5
4,3
1,5

V současné době jsou poloprovozně zkoušeny dvě propelerové turbíny TOP 350 na lokalitě MVE Morávka a dvě turbíny SIGET 350
na lokalitě MVE Jindřichov a MVE Sobotín.
Poznatky z laboratorních testů a zvláště z po-

loprovozních zkoušek ukazují na dobrou projekční aplikaci a příznivé provozní
vlastnosti vyvinutých
kompaktních turbín.
Tímto
bych
chtěl
poděkovat
všem zúčastněným
na minulých i současných grantech
za vynikající výsledky a práci v řešitelských týmech. Také
jsem přesvědčen, Vodní kolo VK SIGMA 14 -02
že i přes zvyšující se
administrativní náročnost se bude i nadále
dařit připravovat náměty na nové grantové
projekty se stejnou úspěšností jako doposud.

Ing. Martin Komárek,
SIGMA Výzkumný a vývojový ústav
Foto: autor

Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci

Olomoucká strojárna oslavila pětašedesát
V sobotu 28. 3. 2015 slavila Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci tři akce
v jednom. Jednak to bylo 65. výročí svého založení, dále otevření Centra vzdělávání a v neposlední řadě i Den učitelů.
V 10.00 hodin se symbolickým přestřižením pásky otevřely všechny prostory nového
Centra dalšího vzdělávání při Střední průmyslové škole strojnické Olomouc.
Vysoký zájem nejen z řad firem, ale i široké veřejnosti byl obrovský a rozptýlil počáteční
obavy z průběhu akce. Pozvání k slavnostnímu
zahájení oslav a otevření Centra vzdělávání přijali také čelní představitelé Olomouckého kraje
- hejtman Ing. Jiří Rozbořil, náměstek primátora
statutárního města Olomouce RNDr. Ladislav
Šnevajs, za Parlament ČR byl přítomen senátor Ing. Martin Tesařík, za Univerzitu Palackého

proděkanka doc. Hana Marešová a Doc. Josef
Molnár, nechyběli zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR Mgr. Petr Koubek, Krajskou
hospodářskou komoru zastupovala ředitelka
Ing. Jitka Janečková a Okresní hospodářskou
komoru zastupoval Ing. Jaroslav Havelka.
Stejně jako chod školy, tak i oslavy 65.
výročí založení školy se nemohly obejít bez
podpory významných strojírenských firem regionu, jejichž zástupci vyjádřili uznání co se rekonstrukce školních dílen a strojového zařízení
otvíraného Centra vzdělávání týče. Obdiv si zasloužily nová kovárna a svařovna se třemi metodami svařování MIG, MAG a TIG. Nově byla
také zprovozněna moderní simulační učebna
s 18 programovými stanicemi. Ke konvenčním
strojům přibyly nové CNC frézky, brusky a soustruhy.

Generální ředitel SIGMA GROUP Luboš Černohouz a ředitelka SPŠS
Martina Zahnášová

Poděkování zaslouží finančním sponzorům
oslav – firmy Mubea a Edvards, K+H čerpací
technika přispěly částkou 10 000 Kč, Svaz průmyslu a dopravy 6 000 Kč, firmy SIGMA GROUP,
Koyo, Horstav, Bow, Tymtech, ISH PUMPS
Olomouc, Hanácké železárny a pérovny, ALW
Industry, Kovoobrábění Vraštil, KD Transport
a Schaffer 5 000 Kč. Firma Honeywell věnovala
škole 3D tiskárnu a vtipně překvapila praktickým
dárkem pro žáky, kterým darovala špunty do uší
jako ochrannou pomůcku pro výuku ve školních dílnách. Od generálního ředitele koncernu
SIGMA GROUP a.s. Luboše Černohouze převzala
ředitelka školy Ing. Martina Zahnášová originál
fotografie Jana Saudka s věnováním pro školu.
Celé dopoledne se neslo v duchu neformálních setkávání hostů, pedagogů a absolventů.
V učebnách, na chodbách i sborovně školy

Dar SIGMA GROUP-fotografie Jana Saudka s vlastnoručním podpisem
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panoval čilý ruch. Starší absolventi si s trochou
nostalgie prohlédli školní kroniky, dokumenty,
stará tabla a moderní učebny. Mladší ročníky se
přišly podívat na svou školu a za svými učiteli.
O příjemnou atmosféru se postarali současní
studenti, kteří si připravili doprovodný kulturní
program. V učebně PRE mohli tak návštěvníci
zažít atmosféru renesanční Itálie v adaptaci

Boccacciova díla Dekameron nebo shlédnout
rytmické taneční vystoupení studentek 1. ročníku. Tóny akustických kytar žáků 4. a 1. ročníku
oživily školní dílny a skvěle doplnily zvuk nových
strojů.
Oslavy byly završeny odpoledním setkáním
a posezením současných a bývalých pracovníků školy ke Dni učitelů, které se neslo v příjem-

ném a neformálním duchu. Co dodat na závěr?
Zdařilý průběh a slova chvály z řad významných
hostů a návštěvníků jsou důkazem toho, že oslavy 65. výročí založení Střední průmyslové školy
strojnické Olomouc se vydařily!
Ing. Martina Zahnášová,
ředitelka SPŠS Olomouc
foto: Mgr. Petr Vejbor a SPŠS Olomouc

Společenské události

Autorské čtení spisovatele Pavla Kohouta
Ve středu 18. března 2015 proběhlo
v nové velké zasedací místnosti SIGMA DIZ
v Lutíně autorské čtení světoznámého spisovatele Pavla Kohouta. Čtení moderovala dr. Markéta Mališová, ředitelka Centra
Franze Kafky v Praze. Pavel Kohout předčítal jednak ze svých starších próz, ale taktéž
z aktuálních fejetonů pro měsíčník Reportér.
Po diskuzi s posluchači pak následovala autogramiáda knihy „Z deníku kontrarevolucionáře“, jejíž nové vydání finančně podpořila
SIGMA GROUP a.s.
Pavel Kohout se narodil 20. července
1928 v Praze. V roce 1946 byl přijat za člena Komunistické strany Československa,
v roce 1969 z ní byl vyloučen. V roce 1977 byl
se svou ženou Jelenou Mašínovou za účast
na občanské iniciativě Charta 77 exekučně
vystěhován z pražského bytu, v roce 1979
násilně odsunut do Rakouska a zbaven československého státního občanství.
V roce 1980 mu bylo uděleno občanství
rakouské, v roce 1990 vráceno původní. Je
teď občanem dvou členských zemí Evropské

unie, žije, pracuje a volí ve Vídni
i v Praze. Je potřetí
ženatý, má syna
a dvě dcery, třetí
pomohl vychovat.
Už čtyřicet let ho doprovázejí drsnosrstí
jezevčíci.
V roce 1969 dostal rakouskou cenu
Theodora Czokora
jakožto, „dramatik
roku“ za hru August,
August,
august, Básník, dramatik a prozaik Pavel Kohout
v roce 1977 se stal
nositelem Velké rakouské státní ceny za ev- turu a komunikaci, v roce 2002 přijal Velký kříž
ropskou literaturu, v roce 1984 byl zvolen Řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo
členem Německé akademie pro řeč a tvorbu, a v roce 2004 mu byla udělena Čestná medaiv roce 1997 mu byla přiznána tradiční cena le hlavního města Vídeň ve zlatě. 2014 dostal
občanů německého města Kasselu Sklo rozu- Čestné vyznamenání ve zlatě spolkové země
mu, v roce 1998 mu byl propůjčen Rakouský Horní Rakousko.

Mgr. Petr Vejbor
čestný kříž za vědu a kulturu 1. třídy, v roce
foto: autor
2000 obdržel v Basileji Evropskou cenu za kul-

Zajímavosti

Artefakty se značkou SIGMA
Pracuji v podniku SIGMA Lutín od srpna
roku 1971 a protože máme v rodině sběratelské sklony, vyplynulo téměř logicky, že jsem
začal sbírat artefakty se značkou SIGMA, tedy

Výroční medaile podniku SIGMA

„Neptunova trojzubce“. Jedná se zejména
o medaile, plakety, kovové známky, odznaky,
ale také například těžítka, popelníky apod.
Jako ukázku představuji medaile a odznaky
vydané k výročím založení podniku SIGMA to
za 90, 100, 120, 125 a 140 let od zahájení
výroby čerpadel (tzn. od roku 1868) a plaketu
ke 40. výročí OU Sigma. Dále představuji medaile předávané pracovníkům podniku SIGMA
„Za věrnost podniku“ a známky v hodnotách
10 Kč, 50 Kčs, a 3 Kčs z roku 1930 používané
pravděpodobně v jídelně či kantýně.
Prosím čtenáře o případné doplnění informací k těmto ukázkám. V příštím čísle bych
si dovolil představit medaile pro „Vzorné“
a „Zasloužilé“ pracovníky a také medaile

ostatních odvětví a odborů a závodů se značkou SIGMA.
Lubomír Dostál, SIGMA-ENERGO s.r.o.
foto: autor

Medaile za věrnost podniku SIGMA
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Společenská rubrika - Blahopřejeme...
V nedávných dnech jsme si připomněli devadesáté narozeniny vysokoškolského pedagoga, odborníka v oblasti hydraulických strojů, výzkumníka,
propagátora součinnosti s průmyslovou praxí, emeritního profesora

prof. Ing. Jaroslava Bláhy, DrSc.
z Vysokého učení technického v Praze.
Během druhé světové války pracoval v průmyslových podnicích jako strojní zámečník. Po válce absolvoval střední průmyslové školy v Jihlavě a Kolíně
a po maturitě ve Velkých Losinách pokračoval
ve studiu na strojních fakultách v Brně a v Praze.
Studium strojního inženýrství ukončil v Bratislavě
v oboru vodních turbín u prof. Miroslava Nechleby.
V následném studiu vědecké aspirantury
u prof. Aloise Hebkého se věnoval na Strojní fakultě
ČVUT v Praze výzkumu vrtulových čerpadel. V rámci této činnosti se jubilant zúčastnil i studijní cesty
pracovníků podniku SIGMA Lutín Ing. Miroslava
Šperlína, CSc. a Stanislava Syrůčka do vědecko-výzkumných pracovišť v Moskvě a Leningradu. Poté
následovaly pravidelné stáže jubilanta v podniku
SIGMA Lutín, a to v oddělení výzkumně výpočtovém

Prof. Melichar a prof. Bláha (vpravo) diskutují
o problematice kurzu čerpací techniky připravovaného pro společnost SIGMA GROUP a.s.

a konstrukčním. Zde spolupracoval s Ing. Rudolfem
Hansgutem seniorem a Ing. Jaroslavem Špundou
na vypracování metodiky hydraulického výpočtu
a typizace vrtulových čerpadel. V konstrukčním
oddělení téhož podniku prováděl s Ing. Stefanem
Rašmanem studie vysokotlakého hydraulického
mechanizmu určeného k natáčení oběžných lopatek
vrtulových čerpadel. V rámci státních výzkumných
úkolů podniku SIGMA Lutín se jubilant zúčastnil
na Strojní fakultě ČVUT v Praze modelového výzkumu vrtulového čerpadla s protiběžnými oběžnými
koly. Zkušenosti získané uvedenou spoluprací

Dalším jubilantem z nedávné doby je náš dlouholetý spolupracovník, kolega, přítel a kamarád

Ing. Miroslav Veselý,
marketingový ředitel.
Narodil se 19. 4. 1945 ve Smržicích, blízko
Prostějova. Po základní škole studoval na Střední
průmyslové škole v Prostějově, kde v roce 1963 maturoval. Po maturitě nastoupil studovat na Vysokém
učení technickém v Brně, fakultě strojní.
Již v roce 1963 měl možnost podrobně se seznámit s firmou SIGMA, neboť vykonával půlroční
odbornou praxi v závodě SIGMA v Lutíně. Při této
praxi prošel hlavními výrobními útvary a byl zaučen
v oboru rýsovač technologických dílců čerpadel.
V roce 1968 ukončil studium vysoké školy
a obhájil diplomovou práci na katedře energetických a hydraulických strojů. Ještě v tomto roce
nastoupil pracovat do podniku SIGMA v Lutíně,
do odboru konstrukce, oddělení napájecích čerpadel. Po roce práce nastoupil do základní vojenské
služby a po jejím ukončení se vrátil do zaměstnání
v podniku SIGMA, do oddělení konstrukce oběhových čerpadel. Nedlouho potom byla z pracovníků
tohoto oddělení vybrána skupina specialistů, která
řešila výzkum a vývoj hlavních cirkulačních čerpadel pro primární okruhy jaderných elektráren typu
VVER. V této skupině pracoval jako vedoucí oddělení výzkumu a vývoje ucpávkové a ložiskové části

M. Veselý na veletržním stánku SIGMA GROUP

hlavních cirkulačních čerpadel. V letech 1975 –
1976 probíhalo experimentální ověřování prototypu
hlavního cirkulačního čerpadla pro primární okruh
VVER-440. Zkoušky probíhaly dlouhodobě na horké
zkušebně SIGMA v Lutíně a v jejich realizaci a vyhodnocení přijímal aktivní účast. V dalším období až
do roku 1985 pracoval ve Výzkumném a vývojovém
ústavu SIGMA v Olomouci. Vedl nadále oddělení
výzkumu mechanických ucpávek a ložisek, později
oddělení unifikace a normalizace konstrukce spirálních čerpadel. V období 1983 – 1985 absolvoval
postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické
v Praze, fakultě zahraničního obchodu.
V roce 1985 byl podnikem SIGMA vyslán
pracovat v mezinárodní hospodářské organizaci
INTERATOMENERGO jako expert odboru specializace a kooperace výroby technologického zařízení

s podnikem SIGMA v Lutíně promítl jubilant do své
dlouhodobé pedagogické činnosti v oboru hydraulických strojů na Strojní fakultě ČVUT v Praze, a to
formou skript a publikací.
V posledních letech spolu s prof. Ing. Janem
Melicharem, CSc. se prof. Bláha spolupodílí na realizaci řady kurzů celoživotního vzdělávání v oboru
čerpací techniky, určených pro projekční a průmyslové společnosti, včetně koncernu SIGMA GROUP
a.s. v Lutíně. Jejich studie z oblasti čerpací techniky
pak také nacházíme i v našem časopise Sigmaprofil.
Prof. Jaroslav Bláha je ve svém oboru mezi
pedagogy i praktiky skutečnou autoritou. Vysoké
odborné znalosti a zkušenosti vzácně dotváří jeho
skvělé osobní vlastnosti a charakter, pracovitost,
erudovanost, kolegiálnost, skromnost, laskavost
a přívětivost. K naší společnosti pak má zcela osobní
dlouhodobý a vřelý vztah.
K jubileu přejeme oslavenci ještě dlouhá léta
úspěšné pedagogické a osvětové práce, k tomu
dobré zdraví, štěstí, osobní elán a spokojenost.
Vedení SIGMA GROUP a.s. v Lutíně
a vedení všech dceřiných společností SIGMA,
redakce SIGMAPROFILU a všichni přátelé a známí
foto: ČVUT v Praze

pro jaderné elektrárny typu VVER. Jeho činnost byla
zaměřena na oblast čerpadel a armatur, zejména
co se týče schvalování technické dokumentace,
technických podmínek, zkoušení a přejímek tohoto zařízení. Po ukončení činnosti ve společnosti
INTERATOMENERGO krátkou dobu pracoval jako
vedoucí obchodního zastoupení českých firem
MONTAS a TETRAF v Moskvě.
V roce 1997 opět nastoupil do práce ve firmě
SIGMA v Lutíně, do odboru zahraničního obchodu.
Jeho činnost byla zaměřena zejména na akvizici
na teritoriu Polska. Brzy po zahájení aktivní činnosti na tomto teritoriu SIGMA vyhrála významný tendr
na dodávku 6 kusů chladících čerpadel pro elektrárnu Jaworzno. Po vyhraném tendru obnovil činnost
kanceláře obchodního zastoupení SIGMA v Polsku,
které vedl po dobu 6 let.
V roce 2002 byl v rámci SIGMA GROUP a.s.
jmenován do funkce obchodního ředitele, kterou vykonával po dobu šesti let. Následně byl
jmenován do funkce ředitele marketingu a v roce
2012 do funkce generálního ředitele SIGMA RUS
v Moskvě. V tomto období až do současnosti zajišťuje především realizaci obchodních případů pro
projekty v Ruské federaci, v rozhodující míře pro výstavbu nových bloků jaderných elektráren.
Vedení SIGMA GROUP a.s. v Lutíně
a vedení všech dceřiných společností SIGMA,
redakce SIGMAprofilu a všichni přátelé a známí
foto: archiv Ing. M. Veselého
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