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Vážení čtenáři, rádi bychom znali váš názor na kvalitu  
našeho časopisu. Budeme rádi, když si najdete chvilku a na adrese

www.Siemens.cz/pruzkumenergo

ohodnotíte jeho parametry. Výsledky dotazníku jsou pro naši práci 
důležité, samozřejmě je promítneme do podoby následujících čísel 
Energa. Možnost ohodnotit časopis končí 15. dubna 2014.  
Děkujeme za váš čas. Redakce  
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další číslo Energa si dalo trochu načas, ale jsme rádi, že je díky tomu plné aktuálních článků. 
Ostatně – na jaře by mělo být všechno nové a čerstvé. I informace. Kromě toho jsou slu-
nečné dny ideální pro výlety, a tak se společně podíváme hned do několika měst, s nimiž je 
provázána činnost sektoru Energy. 

A protože jsem Brňák, těší mě, že dvě cesty povedou do Brna. Ta první do závodu, kde  
Siemens vyrábí průmyslové parní turbíny. Vyvažování jejich rotorů se provádí pod vakuem  
ve speciálním tunelu, který má pozoruhodné parametry – mohl by sloužit jako atomový kryt. 

Druhá cesta do moravské metropole míří na akademickou půdu. Pozveme vás do Vědecko-
-technického parku profesora Lista v areálu Vysokého učení technického. Slouží tam Labora-
toř spínacích přístrojů koncipovaná jako zkratová zkušebna. Její vybavení včetně tak zvaného 
„generátoru blesků“ dodala na klíč společnost Siemens.   

Na Moravě zůstaneme, ale přesuneme se do Horní Suché u Havířova, kde pracuje nový dis-
pečerský řídicí systém pro Dalkia Industry. Díky řešení společnosti Siemens je velmi komfort-
ní, a navíc nabízí bezpečnou práci s daty. 

A jedeme dál   – do Hrušovan nad Jevišovkou, které leží ve znojemském okrese. V rámci re-
konstrukce tamní venkovní rozvodny E.ON naše společnost dodala kompaktní moduly, které 
umožnily stávající rozvodnu nejen modernizovat, ale úsporou zastavěné plochy také rozšířit 
na dva systémy hlavních přípojnic.

David Poláček, finanční ředitel divizí Power Generation, Power Transmission, Hydro a Wind 
Power sektoru Energy, sídlí v Praze. V rozhovoru rozebírá podstatu své profese – práci s čísly, 
přesněji s hodnotami, za nimiž se skrývají jednotlivé projekty a zakázky, ale prozradí také 
něco o svém soukromí. 

Vážení přátelé, až se vrátíte ze všech jarních výletů, byli bychom velmi rádi, kdybyste si udělali 
chvíli na krátký dotazník, který se týká našeho časopisu. Vychází pro vás, a tak by měl obsaho-
vat informace, které vás zajímají, baví a pomáhají vám, a kromě toho by se vám měl samozřej-
mě líbit. Oceníme, když jej ohodnotíte, případně nám dáte i podnět pro jeho vylepšení. 

Děkuji vám a přeji krásné jaro. 

Vladimír Štěpán
ředitel divizí Energy Service a Power Generation 
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Laboratoř spínacích přístrojů slouží pro 
výzkum, vývoj, a zejména pak pro testo-
vání různých elektrických zařízení z oblas-
ti silnoproudé elektrotechniky a elektro-
energetiky. Unikátní vybavení laboratoře, 
které společnost Siemens dodala na klíč, 
bude využíváno v rámci fakulty jednak 
pro výuku doktorandů a jednak – a to 
zejména – při řešení projektů výzkumu, 
vývoje a inovací realizovaných společ-
ně s průmyslovými partnery z oblasti 
silnoproudé elektrotechniky a elektro-
energetiky.

Cílem zkratové zkušebny je simulace těch 
nejnepříznivějších stavů, které mohou 
nastat při poruše v domovních i průmy-
slových elektroinstalacích, a následné 
zkoumání vlastností a schopností spína-

Brněnská laboratoř 
spínacích přístrojů

Součástí Vysokého učení technického v Brně jsou prostory určené pro 
výzkum a vývoj – Vědecko-technický park prof. Lista. Jejich součástí je 
i Laboratoř spínacích přístrojů koncipovaná jako tzv. zkratová zkušebna. 

Místo, kde pracuje generátor elektrických zkratů

U zkratových generátorů nelze 
hovořit ani o malosériové 
výrobě, jelikož se jich v horizontu 
desítek let vyrobí doslova jen pár 
kusů. Vzhledem k výjimečnosti 
a komplikovanosti celého zařízení se 
na jeho stavbě podílela řada expertů 
na silnoproudou elektrotechniku, 
mechaniku a výrobní technologii 
z České republiky i Německa.

Technologie
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cích zařízení za těchto podmínek. Úkolem 
spínacích zařízení je přerušení elektrické-
ho oblouku a bezpečné vypnutí zkrato-
vého proudu. V laboratoři je k dispozici 
i vysokorychlostní kamera, která detailně 
zaznamenává všechny fáze elektrického 
výboje – jeho vznik, hoření a uhašení 
ve zhášecích komorách přístrojů.

Zkraty z Drásova
Hlavním zdrojem zkratových proudů 
světových parametrů je zkratový gene-
rátor, který byl vyroben v drásovském 
závodě společnosti Siemens. Stejně 
jako běžné generátory slouží i ten 
z Drásova k produkci elektřiny. Zásadní 
rozdíl však spočívá v tom, že nedodává 
do obvodu stabilní hodnotu energie, 
ale uvolňuje jí obrovské množství 

v intervalech dlouhých jen několik mi-
lisekund. Výsledkem je střídavý proud 
o síle až 150 kiloampérů a s nárazovým 
pulsem až 375 kiloampérů. Plazma 
vzniklé ionizací vzduchu při hoření 
elektrického oblouku přitom dosahuje 
teplot 30 000 °C. 

Takovéto množství elektrické energie je 
však doprovázeno i působením ohrom-
ných mechanických sil. Aby stroj tento 
nápor vydržel, disponuje masivní kon-
strukcí, která zpevňuje veškeré elektrické 
a mechanické součásti stroje. Generátor 
díky tomu váží 50 tun, přičemž je ještě 
umístěn na odpruženém betonovém blo-
ku stejné hmotnosti (jen pro zajímavost, 
celé zařízení muselo být usazeno s přes-
ností 0,01 mm).

Vědecko-technický 
park profesora Lista

Výdaje na výstavbu budov 
Vědecko-technického parku 
profesora Lista činily přibližně 
114 milionů korun, výdaje na 
technologické zařízení pak 
dalších zhruba 120 milionů 
korun. Tři čtvrtiny této částky 
pokryly prostředky EU, zbytek 
do ambiciózního projektu vložilo 
VUT v Brně z vlastních zdrojů. 
Vědecko-technický park nabízí  
2 065 m2 užitných ploch.  
Na 757 m2 se rozkládají výzkumné 
laboratoře, dalších 758 m2 obsadí 
pronajímatelé z řad firem.

Generátor z Drásova 
uvolňuje obrovské množství energie 
v intervalech dlouhých jen několik 
milisekund.

Svět Siemens
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Kalokagathia je pojem 
z řeckého slovníku, který 
vyjadřuje ideální spojení 
duševních a fyzických kvalit. 
V našem případě řídicího 
software a řemeslného 
zpracování turbín. O řídicím 
software SIMATIC, který 
se používá i pro brněnské 
turbíny, jste se mohli dočíst 
v minulých vydáních Energa. 
Pojďme se zaměřit na to, jak 
zajišťujeme vyváženost té 
„fyzické“ stránky, v tomto 
případě rotorů turbín. 

V brněnském závodě, kde Siemens vyrábí 
průmyslové parní turbíny, jsou vyvažo-
vány rotory od 180 do 20 000 kg, podle 
velikosti při až 20 000 otáčkách za minu-
tu, ve vyvažovacím tunelu pod vakuem. 
Vyvažovací tunel má v podstatě paramet-
ry atomového bunkru s železobetonovou 
stěnou o tloušťce jeden metr, kde se 
pracuje ve vakuu 5–10 mbar. V tunelu 
je v ložiscích uchycen rotor, který roztáčí 
elektrický motor na potřebné otáčky. Lo-
žiska jsou samozřejmě neustále promazá-
vána z nádrže o celkovém objemu 6 000 
litrů oleje. 

Vyvážení ve vakuu
V tunelu se rotor nejdříve předvy- 
váží a testuje při nižších otáčkách  
(400–1 000 ot/min.). Pokud je vše v po- 
řádku, v tunelu se vytvoří vakuum, 
což trvá asi 14 minut. Bez vakua by se 
nepodařilo roztočit rotor na požadova-

né otáčky, a navíc by jej prostý odpor 
vzduchu nepřiměřeně ohříval. Ve vakuu 
se rotor roztočí přes provozní otáčky až 
o 21 % nad ně, a na těchto odstřeďova-
cích otáčkách se drží tři minuty. Tak se 
lopatky usadí do správné polohy a pro-
káže se, že rotor vydrží i mimořádné 
zatížení. V reálných podmínkách nemů-
že k takové situaci nikdy dojít – systém 
ochran by turbínu dávno před tím 
odstavil. Po nezbytné kontrole se testuje 
citlivost každé z vyvažovacích rovin 
samostatně. Nakonec se případné ne-
vývažky vyrovnají závažím. Každý gram 
hraje roli – na rotor o váze 20 000 kg 
může být celková hmotnost všech závaží 
třeba jen 800 g. Jejich správná váha 
a poloha zajišťují za provozu turbíny její 
klidný mechanický chod.

„Vyvážení každého rotoru trvá odlišnou 
dobu. Záleží na typu a velikosti rotoru, 
ale také na způsobu měření a kontrol 
podle normy, kterou si zákazník stanoví 
ve smlouvě. Vyvážení podle ISO norem 
19410-1 a ISO 11342 zabere tři směny 
(tedy cca 24 hod.), podle normy API 
(Americký Petrolejářský institut) č. 612 je 
to až pět pracovních směn,“ říká Jaroslav 
Pazucha, mistr vyvažovacího tunelu.
Díky přesné a čisté finální montáži 
i přesnému vyvážení rotorů se u turbín 
z brněnského závodu Siemens již nepro-
vádí tzv. teplé zkoušky, a tak zde v roce 
1994 mohla být zrušena parní zkušebna. 
Páru do turbíny Siemens vpustí technici 
obvykle až při jejím uvádění do provozu 
– ať už je to v České republice, Thajsku 
nebo na Urale.

Kalokagathia turbín

ReportážTechnologie

Vyvažování rotorů 
turbín a kompresorů

(také elektromotorů a obecně 
rotačních součástí) se provádí 
za účelem odstranění  
nerovnováhy rotujících částí 
způsobující vibrace při chodu 
strojních zařízení a zbytečnou 
zátěž ložisek. Samotné vyvažování 
se potom provádí přidáváním 
materiálu (závaží ve vyvažovacích 
rovinách, přivařený materiál 
apod.), nebo jeho odebíráním 
(odvrtáváním, broušením apod.). 
Zdroj: Wikipedie

Rotor v tunelu připravený na vyvážení

Jaroslav Pazucha ml., mistr vyvažovacího tunelu
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Hlavním důvodem pro 
rekonstrukci energetického 
dispečinku společnosti 
Dalkia Industry bylo 
sjednocení dosud vzájemně 
nepropojených řídicích 
systémů do jednoho. 

Dispečeři měli k dispozici dva systémy, 
přičemž každý z nich obstarával pouze 
část potřebné funkcionality. Zatímco 
jeden dokázal zobrazovat celou energe-
tickou síť společnosti Dalkia, ale neměl 
přímé připojení k technologii, druhý 

naplánována i výměna stávajícího 
dispečerského řídicího systému za nový, 
výměna původních ochran pro rozvodnu 
110/22 kV a dodávka řídicího systému 
pro rozvodnu Dukla.

Flexibilní řešení od Siemens
Mezi ostatními nabídkami zvítězilo řešení 
společnosti Siemens, která nabídla řídicí 
systém SICAM AK 1703 ACP (SICAM AK) 
ve spojení s vizualizačním systémem 
SICAM 230. Výhodou jednotek SICAM AK 
je jednoznačně jejich modulárnost a fle-
xibilita včetně velkého množství komuni-
kačních protokolů, které lze do tohoto ŘS 
implementovat. Naproti tomu vizualizační 
systém SICAM 230 nabízí velké množství 
funkcí a značné možnosti přizpůsobení 
grafického rozhraní.

Celková dodávka společnosti Siemens 
tedy zahrnovala:

• Ochrany SIPROTEC pro rozvodnu 
110/22 kV

• Řídicí systém pro dispečink a rozvodnu 
110/22 kV

• Vizualizace pro dispečink a rozvodnu 
110/22 kV

Zdvojené datové koncentrátory 
chrání data
Základem řídicího systému na dispečinku 
Dukla je dvojice redundantních datových 
koncentrátorů SICAM AK osazených komuni-
kačními kartami s komunikačními protokoly. 
Ty mají za úkol sbírat data z ochran SIPROTEC 

Technologie

Nový dispečerský  
řídicí systém  
pro Dalkia Industry 

Řešení společnosti Siemens 
nabídlo komfort  
a bezpečnou práci s daty

mohl v omezené míře komunikovat 
s procesem, ale nedokázal procesní body 
uspokojivě interpretovat do grafické 
podoby. Dalším důležitým důvodem 
byl ekonomicky nevýhodný pronájem 
prostor pro stávající dispečink v Ostravě 
na Prokešově náměstí.
Společnosti Dalkia Industry patří také 
mnoho rozvoden, mezi jinými i rozvodna 
110/22 kV Dukla v Horní Suché u Haví-
řova, jejíž část prošla ve druhé polovině 
roku 2012 rekonstrukcí. Přestavbou 
se v objektu rozvodny uvolnily značné 
prostory, proto se společnost rozhodla 
celý dispečink přesunout právě tam. 
Spolu s přesunutím dispečinku byla 
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polí rozvodny 110/22 kV, regulátorů trans-
formátorů, automatik ladění tlumivek a také 
z okolních rozvoden Dalkia Industry. Urči-
té množství dat se prostřednictvím těchto 
jednotek vyměňuje i s řídicím systémem 
společnosti ČEZ. Všechna data se pak po-
sílají komunikačním protokolem do vizu-
alizačního systému SICAM 230. Zdvojení 
(redundance) datových koncentrátorů má 
za úkol zejména předcházet výpadkům 
těchto komunikací a tím i dočasné ztrátě 
dat. Aktivní je však vždy pouze jeden 
SICAM AK, zatímco druhý je v pohoto-
vostním režimu připraven „zaskočit“. 
Celá logika přepínání je implementována 
do redundantního přepínače (SCA-RS), 
který komunikuje s oběma systémy, 
a zjednodušeně by se dalo říci, že dokáže 
přepnout na jednotku s menším počtem 
poruch.

Komunikace server–klient
Vizualizační systém SICAM 230 byl nasa-
zen v konfiguraci server–klient. V praxi to 
znamená, že server komunikuje s proce-
sem (v tomto případě s redundantními 
jednotkami SICAM AK) a klient komuniku-
je se serverem. Každá z aplikací server– 
klient byla instalována do samostatného 
průmyslového počítače, zabudovaného 
do 19“ rozvaděče. Vzhledem k poža-
davku oddělit dispečerské pracoviště 
od pracoviště obsluhy rozvodny Dukla, 
je pro každé z pracovišť využíván jeden 
počítač, server pro dispečink a klient pro 
rozvodnu. Zatímco dispečer na dispečinku 
potřebuje mít přehled o všech rozvodnách 
v síti, pro obsluhu rozvodny jsou důležitá 
pouze data z rozvodny 110/22 kV Dukla. 
Obě pracoviště však využívají databázi 
procesních bodů aplikace SICAM 230 
server, ovšem na každém pracovišti může 
obsluha sledovat jiné obrazy procesu.

Pětapadesátipalcový Orion
Obsluha pracoviště rozvodny Dukla 
110/22 kV má k dispozici dva 23“ displeje. 
Dispečerské pracoviště, které má větší 

tak, že křivky, které reprezentují vedení, 
mohou měnit svou barvu v závislosti 
na stavu jednotlivých grafických symbolů 
pro spínací prvky v topologii (vypínače, 
odpojovače). Každá rozvodna, nebo 
dokonce přípojnice v rozvodně, může mít 
definovanou vlastní barvu. Výsledkem je, 
že lze pouhým pohledem určit, odkud je 
konkrétní místo napájeno. Toto topolo-
gické barvení s sebou nese i integrované 
blokovací podmínky, takže je obsluha při 
manipulaci upozorněna, že se pokouší 
např. vypnout určitý odpojovač, což má 
za následek beznapěťový stav za tímto 
odpojovačem.

Obsluha má dále k dispozici chronolo-
gicky řazené deníky, do nichž se vypisují 
všechny události, které do systému při-
jdou po komunikaci. Vzhledem k množ-
ství dat je možné v denících nastavit 
filtr na konkrétní část provozu (vývod 
v rozvodně, určité zařízení…). 

Navádění k poruše
Určité signály mohou být důležitější než 
jiné, proto je možné tyto procesní body 
označit jako alarm. Pokaždé, když se 
takový bod aktivuje, spustí akustickou sig-
nalizaci, rozbliká grafický symbol na obra-
zovce a zapíše se do výpisu poruchových 
událostí. V tomto okamžiku se uplatňuje 
i další funkcionalita systému, a sice navá-
dění k poruše. Všechny signály označené 
jako alarm jsou roztříděny do takzvaných 
sumárních alarmů. Ty odpovídají určitým 
částem provozu v předem nastavené 
posloupnosti (např. oblast–rozvodna–vý-
vod v rozvodně–zařízení), díky kterým je 
obsluha naváděna k poruše. Pokud tedy 
vznikne porucha, rozbliká se nejprve tla-
čítko odkazující na rozvodnu, po navolení 
rozvodny už bliká tlačítko s vývodem ob-
sahujícím chybu a po navolení vývodu je 
možné detekovat přímo poruchový stav.

Samozřejmostí je autorizace uživatelů 
a možnosti práce se systémem, které 
vyplývají z přidělených práv, vkládání 
komentářů do deníků nebo vkládání 
štítků s upozorněním na různé provozní 
podmínky (uzemněno, v poruše…).

Snadná správa a údržba
Velmi důležitou roli hraje správa a údržba 
řídicího systému. Díky vzdálenému přístu-
pu je možné se přes VPN připojit přímo 
do řídicího systému odkudkoliv a kon-
zultovat s dispečery možné problémy, 
popřípadě nahrávat aktualizace systému 
naprosto stejným způsobem jako z místa. 
Výrazně se tak zkracuje reakční doba pro 
technickou podporu zákazníka, zvyšuje se 
flexibilita a dostupnost specialistů a snižu-
jí se náklady na cestovné.

nároky na zobrazení, je vybaveno čtyřmi 
velkoplošnými obrazovkami. Právě výběru 
velkoplošných obrazovek pro dispečerské 
tablo byla věnována velká pozornost. 
Vzhledem k tomu, že z obrazovek je 
vytvořena matice 2x2, bylo nutné zajistit 
„bezrámečkové“ displeje. Současně se mu-
selo dosáhnout nejen patřičné velikosti, 
ale i rozlišení celého tabla. Po konzultaci 
se zákazníkem padla volba na Orion  
OLM-5550, což je obrazovka s úhlopříč-
kou 55“, rozlišením 1920x1080 pixelů 
a šířkou mechanického přechodu mezi 
dvěma displeji 5,7 mm. Celá stěna 
má tedy úhlopříčku 110“ s rozlišením 
3840x2160 pixelů. Všechny displeje jsou 
zavěšeny na speciální konstrukci před 
pracovištěm dispečera.

Na podobě systému mají podíl 
i dispečeři
Zajímavé na celém projektu bylo to, že 
starý systém měl být jednoduše nahrazen 
novým se stejnou funkčností a pokud 
možno i s totožným rozhraním pro obslu-
hu. Neexistoval však žádný popis funk-
cionality stávajícího systému, ze kterého 
by mohly být jednoduše definovány po-
žadavky na nový řídicí systém. Nezbývalo 
tedy nic jiného, než se nejprve podrobně 
seznámit se stávajícím systémem, zma-
povat veškerou funkčnost a navrhnout 
řešení, které by bylo technicky provedi-
telné se SICAM 230, a přitom vyhovovalo 
obsluze. Samotní dispečeři v této fázi 
sehráli opravdu důležitou úlohu. Během 
roků strávených s určitou aplikací získává 
každý člověk jistou rutinu, z níž pak vy-
plývá i jeho pohled na věc, který nemusí 
být u každého stejný. Pracovníci obsluhy 
přistoupili k projektu naprosto věcně, 
snažili se do nového systému protlačit 
co nejvíce funkcí, které jim ve starém 
chyběly, zachovat ty užitečné a odstranit 
nežádoucí.

Výhody topologického barvení
Patrně nejdůležitější funkcí pro dispe-
čerský systém bylo topologické barvení 
přípojnic rozvodné sítě. V praxi to vypadá 

Technologie

Rozvodna  

110/22 kV Dukla 
v Horní Suché u Havířova
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V roce 2013 byla ve dvou 
etapách realizována 
dodávka sedmi kompaktních 
modulů 3AP1 DTC-123 kV 
pro rekonstrukci a rozšíření 
venkovní rozvodny E.ON 
v Hrušovanech nad 
Jevišovkou. 

Byly dodány tři moduly pro venkovní ve-
dení, tři moduly pro pole transformátorů 
a jeden modul pro příčnou spojku přípoj-
nic. Vlastní součástí kompaktních modulů 
byly vypínače a přípojnicové odpojovače 
a pro spojku přípojnic rovněž průvlekový 
přístrojový transformátor proudu. Zbýva-
jící přístroje vvn (vývodové odpojovače 
s uzemňovači, přístrojové transformátory 
proudu a napětí a omezovače přepětí) 
byly dodány v konvenčním provedení 
(jako diskrétní přístroje). Stavební část 
a montáž celé rozvodny provedla firma 
Senergos, do definitivního provozu byla 
rozvodna uvedena v září 2013.

Nasazení kompaktních modulů umožnilo 
stávající rozvodnu nejen rekonstruovat 
a modernizovat, ale úsporou zastavěné 
plochy rovněž rozšířit na dva systémy 
hlavních přípojnic. Součástí našich 
dodávek a výkonů byly také šéfmontáž 
a uvedení do provozu, pomocné ocelové 
konstrukce a materiál hlavních přípojnic. 
Aktivně jsme se podíleli již na před-
projektové a projektové přípravě celé 
stavby. Pro Siemens se jedná doposud 
o největší zakázku tohoto typu v ČR, její 
celková hodnota činila přes 20 milionů 
Kč. Připomeňme si krátce historii, která 
tomuto nespornému úspěchu předchá-
zela, a uveďme také některé všeobecně 
zajímavé aspekty z oblasti nekonvenč-
ních rozvoden. 

Úspora zastavěné plochy 
Kompaktní moduly 3AP1 DTC („dead tank 
compact”) jsou nejmladšími členy naší 
rodiny nekonvenčních řešení rozvoden, 
do které patří přibližně šest let.  Nejedná 
se ovšem o nový produkt v pravém smys-
lu slova, protože pro jeho vývoj byly pou-
žity vesměs již osvědčené prvky a tech-
nologie. „Srdce” modulu tvoří vypínač 
„dead tank” s průvlekovými přístrojovými 

Kompaktní moduly Siemens  
pro rekonstrukci rozvodny 123 kV E.ON  
v Hrušovanech nad Jevišovkou

transformátory proudu, běžně používaný 
např. v USA nebo v zemích s britským 
standardem, příp. v oblastech s požadav-
kem na extrémně nízké provozní teploty. 
Z techniky zapouzdřených rozvoden 
byly prakticky plně převzaty moduly 
trojpolohových spínačů (kombinovaných 
odpojovačů a uzemňovačů) a přístrojové 
transformátory napětí. Na přání zákaz-
níka jsou k dispozici rovněž „klasické” 
uzemňovače s viditelnou proudovou 
dráhou. Moduly 3AP1 DTC jsou dodávány 
pro jmenovité napětí do 245 kV. Úspora 
zastavěné plochy může v jednotlivých 
případech činit až 60 % ve srovnání s kla-
sickým řešením.

Plynotěsné a bezúdržbové
Rozvodny s moduly 3AP1 DTC jsou 
prakticky bezúdržbové a bezrevizní. 
Časový bezrevizní interval totiž činí 25 
let, po tuto dobu se vůbec neotevírají 
plynové prostory a provádějí se pouze 
vizuální kontroly (po 8 a 16 letech).  
Nad rámec obvyklých standardů vyniká 
také plynotěsnost těchto modulů 
(nakonec jako všech produktů vvn 
i vn s izolací SF6 Siemens). Třebaže 
je všeobecně předepsán a deklarován 
max. únik plynu SF6 1 %, garantujeme 
tento únik max. 0,5 %, přičemž v praxi 
jsou hodnoty úniku plynu ještě výrazně 
nižší. To je rozhodující prvek nejen pro 
možnou minimalizaci údržby, ale také 
nárůst spolehlivosti,  zvýšení bezpeč-
nosti obsluhy, ale i snížení případného 
negativního vlivu na životní prostředí 
(efekt ozonové díry). 

První dodávky  modulů 3AP1 DTC-123 kV 
pro ČR byly uskutečněny v roce 2010 pro 
rozvodny ČEZ Liberec-Ostašov a Lesná 
u Znojma (vyvedení výkonu fotovoltaic-
ké elektrárny Vranovská Ves v zásobovací 
oblasti E.ON). Další dodávky těchto 
modulů pro ČR jsou připravovány, zakáz-
ka pro transformovnu Hrušovany nad 
Jevišovkou o sedmi polích však prozatím 
zůstává nejvýznamnější.

Pro úsporu zastavěné plochy a prostoru 
nabízí Siemens i jiná alternativní řešení 
nekonvenčních rozvoden. Především 
sem samozřejmě patří rozvodny plně 
zapouzdřené pro aplikaci vnitřní i ven-
kovní (GIS), kterým jsme se na strán-

kách tohoto časopisu už věnovali 
vícekrát. Významné místo však mají 
i řešení méně obvyklá jako SIMOBRE-
AKER využívající odpojovačů s dvojitou 
odpojovací dráhou a SIMOVER využíva-
jící pojezdných vypínačů s výsuvnými 
kontakty s odpojovací funkcí (v ČR 
aplikováno v roce 2008 pro AGC Auto-
motive v Chudeřicích). 

Na narůstající zájem zákazníků v oblasti 
neklasických řešení je v každém případě 
Siemens odpovídajícím způsobem při-
praven svou pestrou a úplnou nabídkou 
spolehlivých, osvědčených a prakticky 
bezúdržbových řešení nekonvenčních 
i zapouzdřených rozvoden vvn a zvn.

Celkový pohled na zrekonstruovanou  rozvodnu  
123 kV Hrušovany nad Jevišovkou

V popředí  pod přípojnicemi  moduly  
3AP1 DTC-123 kV

Technologie



Finanční ředitel divizí Power Generation, 
Power Transmission a Wind Power 
David Poláček

Čísla:  
jen jinak 
vyjádřená 
realita
10   Energo | 1.2014 | www.siemens.cz/energy

Jak to bylo s vaším vztahem k účetnic-
tví?
Když jsem na vysoké škole dělal zkoušku 
z účetnictví, říkal jsem si: Tento obor 
nikdy. Ale šikovná mentorka auditorské 
firmy v Ostravě, kde jsem byl na brigádě, 
mě postupně zasvětila do jeho tajů a já 
jsem začal chápat, o čem to je, jakou 
roli ta čísla hrají a jaké mezi nimi panují 
souvztažnosti.

Čím jsou pro vás ta čísla zajímavá?  
Pracuji s čísly, ale určitě bych nechtěl 
účtovat má dáti–dal. Moje profese je 
odlišná, pracuji s výstupy z účetnictví. 
Je třeba se zamyslet nad tím, jaké 
projekty a zakázky jsou za nimi, jestli 
odpovídají našim očekáváním. Musí se 
analyzovat, protože čísla, to je vlastně 
jen jinak vyjádřená realita. Nedávno jsem 
něco diskutoval se šéfem divize a slyším: 
Zase ta tvoje číslíčka… Měl pravdu. On 
má za úkol zajišťovat zakázky, a já je pak 
potřebuji dostat do řeči čísel a pochopit 
je. To je jeden z mých úkolů. Dívat se 
z nadhledu na detaily, které shromažďují 
mí kolegové, a neztratit se v nich.  

Do jaké míry si čísla vztahujete 
k energetice, tedy byznysu, kterému se 
věnují vaše divize?
Ve společnosti Siemens jsem začínal 
v korporátním interním auditu. To mi 
umožnilo v rámci celosvětové sítě Sie-
mens projít různé společnosti, audito-
vat jednotlivé divize a poznat všechna 

rozhovor

David Poláček, finanční ředitel 
divizí Power Generation, 
Power Transmission a Wind 
Power sektoru Energy 
společnosti Siemens, svou 
kariéru již během studia 
spojil s auditorskou profesí. 
A to přesto, že původně 
nechtěl mít s účetnictvím nic 
společného. Názor změnil 
díky své mentorce, když při 
studiu vysoké školy pracoval 
v auditorské firmě. Potvrzuje 
tím starou pravdu, že je velmi 
důležité, s jakými lidmi se  
na své cestě potkáváme.
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odvětví, v nichž společnost působí, zjistit, 
jak kde fungují procesy. Energetikou 
jsem se nikdy předtím nezabýval, byl to 
prostě jeden z našich sektorů a elektřinu 
jsem bral jako samozřejmost – vstoupíte 
do kanceláře a rozsvítíte světlo. Jestli 
tu energii vyrobilo slunce, vítr, nebo je 
z jádra, jak funguje její přenos, to už 
jsem neřešil. Ale díky mé současné pozici 
a našemu portfoliu výrobků a služeb se to 
samozřejmě změnilo. 

Dostanete se vůbec do terénu, abyste 
si projekty prohlédl v reálu?
Zatím jsem navštívil dva naše největší 
projekty, paroplynovou elektrárnu v Po-
čeradech a elektrárnu v Prunéřově, kde 
se podílíme na kompletní modernizaci, 
abych si dokázal představit, co se za těmi 
čísly skrývá, a na vlastní oči viděl, co jsme 
během několika let vytvořili.

Nastoupil jste do pozice šéfa, a nový 
šéf někdy mění tým a zaběhané postu-
py. Co vy?
Říká se, že nové koště dobře mete, nicmé-
ně žádné dramatické změny se neudály. 
Přeorganizovali jsme tým přímého náku-
pu materiálu, jehož současné rozdělení 
více odpovídá potřebám jednotlivých 
sektorů a divizí, a kvůli organizační změně 
v rámci sektoru Energy jsme k 1. říjnu 
2013 museli přerozdělit odpovědnosti 
za jednotlivé divize. Mým prvním úkolem 
bylo důkladně se seznámit s prostředím 
a s lidmi, zjistit, co od nich můžu očekávat 
a co by se případně dalo změnit. Jde 
o to získat důvěru a nastolit rozumnou 
komunikační bázi, abychom spolu dobře 
vycházeli a spolupracovali.

Takže nyní vytváříte vyhovující model?
Moje nevýhoda byla možná v tom, že 
jsem nastoupil do jakéhosi vakua. Můj 
předchůdce odešel na konci března 2013, 
já nastoupil prvního srpna. Nebylo to 
tedy úplně standardní předání. Potřebo-
val jsem (a občas potřebuji i nyní) zjistit, 
jak určité skutečnosti vznikaly, jak se 
vyvíjely. Ptám se nejen svých kolegů, ale 
i svého předchůdce, s nímž mám dobré 
vztahy. Neznám vždy všechny souvislosti, 

TurboCare instalace pro ČEZ

hlavní je spolu komunikovat. Počet lidí, 
které máme v sektoru, je dán aktuálním 
stavem zakázek, to znamená, že budoucí 
vývoj je možný oběma směry. V případě 
našeho sektoru také hodně záleží na tom, 
jak úspěšní budeme na našem lokálním 
trhu, a jakou roli tak budeme hrát v rámci 
skupiny Siemens. 

Kam se podle vašeho názoru budete 
posouvat v rámci České republiky?
Česká republika představuje relativně 
malý trh, nicméně máme zde význam-
nou historii, dobré jméno i potenciál 
a navzdory konkurenci se snažíme získat 
zajímavý podíl na trhu. V našem portfoliu 
jsou zakázky na dodávku komponentů 
i dlouhodobé projekty. Například mo-
dernizace elektrárny je obrovská zakázka 
na tři čtyři roky. Ale když skončí a není 
nahrazena zakázkou podobného objemu, 
znamená to propad v číslech. A tyto vý-
kyvy není jednoduché vyrovnat. Musíme 
proto pružně reagovat na aktuální stav 
a využít každou příležitost. Další vývoj 
záleží také na politické situaci v zemi 
a na pravidlech, která stanovuje Evropská 
unie.

Na které energetické zdroje se zamě-
říte?
Snažíme se najít nové zakázky ve všech 
částech našeho portfolia. Rýsují se zají-
mavé možnosti v oblasti přenosu ener-
gie i větrné energie. Jednání probíhají, 
uvidíme, jak budeme úspěšní. Investoři 
hledají tu nejvhodnější technologii 
z hlediska výkonu a ceny a Siemens má 
potenciál nabídnout jim zajímavé řešení. 
V segmentu obnovitelných zdrojů hodně 
záleží na tom, jakou podporu investoři 
získají. Jakmile podpora skončí nebo 
bude výrazně omezena, nebude už tento 
segment pro investory tak zajímavý. 
Příkladem by mohla být fotovoltaika, 
podobné je to i s plynem. Podílíme se 
na výstavbě paroplynové elektrárny 
v Počeradech, ale plyn je dnes tak drahý 
a emisní povolenky tak levné, že se ji 
vlastně nevyplatí provozovat. Do roku 
2015 je naší stěžejní zakázkou moderni-
zace elektrárny v Prunéřově.

Neřešíme ale jen komponenty pro výrobu 
energie. V rámci divize Transmission 
dodáváme i zařízení pro přenos energie. 
V tomto zajímavém segmentu máme 
dobrou pozici, je pro nás perspektivní. 
Nicméně se nejedná o rychloobrátkové 
zboží, takže pokud dodáme zařízení 
na přenos energie, je to na roky a trh 
se jednou nasytí. Je proto třeba využít 
potenciálu a získat zajímavý podíl na trhu 
včas.

Přenáší se vaše pozice finančního ředi-
tele do vašeho domácího hospodaření?
Tabulkami se doma neřídíme, domácnost 
funguje standardně, na základě potřeb. 
Žádná čísla nebo grafy, nepořádáme 
domácí sezení jednou za týden nad roz-
počtem či evidencí výdajů. Práce končí při 
výjezdu z firemní garáže.

A co začíná?
Přemýšlím o tom, co je třeba zajistit pro 
chod rodiny, jestli z garáže vyrážím jako 
„taxikář“, protože je třeba vyzvednout 
děti, popřípadě je rozvézt na zájmové 
aktivity, nebo jestli mám volný čas. 
Jednou týdně chodím na fotbal, v létě 
na beachvolejbal. S manželkou jsme oba 
závodně lyžovali, takže v zimě se snažíme 
být téměř každý víkend na horách a děti 
vedeme ke sportu. Zatím se nám to daří. 
Oba kluci hrají fotbal, jezdíme na kole, 
rád si zajezdím na surfu, snažíme se 
udržovat v kondici. Kompenzuji tím to, že 
v práci buď sedím v kanceláři za stolem, 
nebo v autě.

Je něco, co byste chtěl sdělit vašim 
současným či budoucím zákazníkům?
Siemens je silná, perspektivní společnost 
nabízející komplexní řešení. I přesto, že 
cena hraje důležitou roli při rozhodování 
investorů, rád bych uvedl, že neméně dů-
ležitou úlohu při rozhodování by měly hrát 
kvalita, spolehlivost, servis a schopnost 
pružně reagovat. Nejnižší cena je sice láka-
vé kritérium, ale z dlouhodobého hlediska 
se nemusí jednat o nejvýhodnější řešení.

„Pracuji s čísly, ale určitě bych nechtěl 
účtovat má dáti–dal. Moje profese je 
odlišná, pracuji s výstupy z účetnictví. 
Je třeba se zamyslet nad tím, jaké 
projekty a zakázky jsou za nimi, jestli 
odpovídají našim očekáváním.“

rozhovor

Nezapomeňte 
ohodnotit  
časopis Energo.

Více informací  
na straně 2.
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