
SPOLEČNOST HUTNÍ MONTÁŽE 
ZÍSKALA ZAKÁZKU NA MONTÁŽ 
DVOU HRSG KOTLŮ VE VÝROBNÍM 
ZÁVODĚ SPOLEČNOSTI VOLKSWAGEN 
V NĚMECKÉM WOLFSBURGU.

„Je to další ukázka našich schopnosti prosadit se 

i v této době na nejnáročnějším trhu v Evropské unii,“ 

říká k tomu generální ředitel Hutních montáží Vladimír 

Bindzár. „V největším pracovním nasazení budeme mít 

na stavbě 140 lidí, výše kontraktu dosahuje bezmála  

7 milionů eur,“ vyčísluje ředitel montáže technologic-

kých celků Robert Michura.

Zadavatelem práce je Mitsubishi Hitachi Power System 

Europe, který pro investora Volkswagen modernizuje 

energetické zdroje v  areálu světoznámé automobil-

ky. Dva současně provozované uhelné bloky budou 

nahrazeny moderními plynovými kogeneračními 

jednotkami, které mohou střídavě vyrábět elektřinu, 

nebo teplo. Nová, ekologicky citlivější, plynová a par-

ní elektrárna s  celkovým výkonem 288 MW elektřiny  

a 265 MW tepla bude uvedena do provozu na podzim 

roku 2022.
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Některé naše profily žijí, jiné čekají na nakopnutí.  

Lajkujte, sdílejte a nenechte si ujít, co se kde šustne.  

Napište nám, co byste od našich sociálních sítí potřebovali. 

Úspěch  
na německém trhu
HUTNÍ MONTÁŽE:  
PRÁCE VE WOLFSBURGU

Jedním ze sedmi divů starověkého světa byla socha boha 

Dia v řecké Olympii – měřila 13 metrů. Stejnou výšku má oce-

lový smaltovaný reaktor (fermentor), který bude v Litvě díky 

odborníkům z Envi pomáhat životnímu prostředí. Firma Telšiu 

Vandenys bude pomocí tohoto reaktoru o objemu 2000 m3 

pravidelně získávat bioplyn a následně energii pro provoz 

místní čistírny odpadních vod.

VYŠŠÍ NEŽ  
DIV SVĚTA
ENVI:  
OCELOVÝ FERMENTOR PRO LITVU



DALŠÍ ZÁŘEZ 
V JIŽNÍ  
AMERICE
ENVI: NEJVĚTŠÍ SMALTOVANÁ  
NÁDRŽ V HISTORII PRO CHILE

Přes složitosti způsobené COVID-19 se 
kolegům z Witkowitz Envi podařily dvě 
významné zakázky v  Chile.  Na jihu 
této země, v Osbornu stojí naše nádrž 
na vodu o objemu přes 7 tisíc m3 ze 276 
smaltovaných plechů a s trapézovou 
střechou. Zajímavostí práce na této 
zakázce byl požadavek zákazníka na 
dvě barvy smaltu.

Ještě větší kousek z  Witkowitz Envi bude stát na západě 

Chile ve městě Antofagasta. Jedná se o největší smaltova-

nou nádrž v historii o objemu přes 11,5 tisíce m3, průměru 

přes 47 metrů a výšce 6,6 metru. Nádrž na vodu ze 440 kusů 

smaltovaných plechů vlastní výroby váží asi jako 90 hrochů.

Další 
zkouška 
za námi

HAMMERING:  
CERTIFIKOVÁN  
SVĚTOVOU 
JEDNIČKOU

NOEN:

ZVLÁDNUTÁ 
REORGANIZACE
Společnost NOEN úspěšně prošla 

insolvenčním řízením. Předseda 

představenstva NOEN Viktor Chro-

bok k tomu řekl: „Společnost NOEN, 

a.s., uhradila všechny závazky za 

majetkovou podstatou a  závazky 

jim postavené na roveň, zároveň 

došlo k  uspokojení věřitelů dle re-

organizačního plánu. Pro skupinu  

Witkowitz znamená úspěšné ukon-

čení reorganizace společnosti Noen 

možnost realizovat významné sy-

nergické efekty a  rozšířit portfolio 

nabízených produktů. Naše skupi-

na nyní nabízí klientům komplexní 

dodávky strojů a  zařízení pro po-

vrchovou těžbu zahrnující projekci 

(NOEN), výrobu (Witkowitz Mecha-

nica, GEARWORKS, či HAMMERING) 

i montáž (Hutní montáže).“

Byla to dřina, ale stálo to za to. Déle než rok trvající série auditů, které hodno-

tily zda řízení, technologie, procesy a další oblasti výroby v Hammeringu jsou 

v souladu s požadavky světové jedničky v ropném a plynárenském průmys-

lu – TechnipFMC, dopadla na výbornou. Hammering je jejím kvalifikovaným 

a certifikovaným dodavatelem.

Naše ctižádost jde ale výš. Nebo v tomto případě spíš hlouběji, až pod mořské 

dno. Hammering se chce stát dodavatelem pro kritické aplikace podmořské 

těžby. Což obnáší mimo jiné absolvovat fázi kvalifikace materiálů. Pro každý 

druh výroby (od klasických ocelí až po niklové slitiny) bude vyroben kvalifikační 

kus, který projde zkouškami u TechnipFMC za přítomnosti auditora (v prosto-

rách Hammeringu i TechnipFMC), poté bude Hammering oprávněn dodávat pro 

kritické aplikace podmořské těžby. TechnipFMC plc je globální ropná a plyná-

renská společnost, která poskytuje komplexní služby pro energetický průmysl. 

Společnost má sídlo v Londýně a její hlavní pobočky sídlí v Houstonu a Paříži. 

Zaměstnává asi 37 000 zaměstnanců ze 126 národností a působí ve 48 zemích. 

Akcie TechnipFMC jsou kótovány na burzách v New Yorku a Paříži a jsou součástí 

součástí indexů S & P 500, CAC 40 a Dow Jones Sustainability Index.

VES:   

Kotlové  
těleso  
do Polska

Vítkovice energetické strojírenství vyvezly 
do Polska kotlové těleso pro společnost 
Anwil (člen Orlen Group). Protože kotlové 
těleso bude umístěno venku, musela se jeho 
sedla podrobit speciálnímu mechanickému 
zkoušení a navíc třemi vrstvami nátěru.

WITKOWITZ MECHANICA:

STARTOVACÍ  
ŘETĚZY A HLAVY  
PRO BRAMOVÉ  
KONTILITÍ
Do americké ocelárny Nucor Steel Gallatin popu-

tuje 28 tun řetězů a hlav vyrobených ve Witkowitz 

Mechanica pro Danieli & C. Officine Meccaniche 

S.p.A. Vytahovací řetěz se používá při každém 

startu kontinuálního lití ocelových bram. Výroba 

je náročná na přesnost a  řetěz se musí přesně 

seřídit na požadovaný průhyb. Jde o významnou 

referenci v  ocelářském průmyslu pro Witkowitz 

Mechanica.

NOEN:

STROJE PRO RUSKÝ  
PŘÍSTAV A NĚMECKÉHO 
ZÁKAZNÍKA

Společnost Noen úspěšně dokončila dvouletou zakázku na do-

dání projektů dvou lodních nakládacích strojů pro námořní 

přístaviště Taman v  krasnodarském kraji v  Rusku. Stroje na 

přesun uhlí a železné rudy, které projektovali kolegové z Uni-

čova pro německého zákazníka KOCH Solutions GmbH, jsou 

schopny nakládat lodě o nosnosti 250 000 tun rychlostí 10 000 

tun materiálu za hodinu. To je jako přeložit přes jeden a půl 

tisíce dospělých slonů za hodinu. Nyní probíhá uvádění strojů 

do provozu. Předmětem naší dodávky byla nejen kompletní 

dokumentace, ale prováděli jsme i veškeré potřebné výpočty.
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Hutní montáže podpořily knihu o žižkovském vysíla-
či. Má to svoji logiku, protože lidé z Hutních montáží 
se výrazně podíleli na stavbě této dominanty zná-
mé pražské čtvrti a celého města.

Dílo je zosobněno Josefem Surým, šéfmontérem Hutních montáží, a Mirosla-

vem Hrabovským, autorem projektu montáže. Miroslav Hrabovský byl tím člo-

věkem, který vymyslel, navrhl a  vypracoval podrobný projekt montáže věže 

i provozní budovy, a který to vše pak spolu s Josefem Surým úspěšně realizoval. 

Knihu o svém patrně nejvýznamnějším díle napsal architekt Václav Aulický.

Lidé z  Hammeringu mají know-how pro zpracování 

speciálních slitin díky technologiím a dlouholetým 

zkušenostem. Nyní budou pro italskou společnost 

TiFast zpracovávat titan. Bez práce z Hammerin-

gu se tak neobejde mnoho kloubních náhrad 

nebo leteckých motorů.

HAMMERING:  

ZPRACOVÁVÁ  
TITAN PRO ITALY

GEARWORKS:

LUKÁŠ 
HOJGR 
JE NOVÝM 
OBCHODNÍM 
ŘEDITELEM

Předchozích osm let 
strávil na podobné 
pozici ve strojírenství. 
 
Gearworks ho zaujaly možností 

expanze do celého světa, obrov-

ským výrobním potenciálem 

a unikátním strojním vybave-

ním. Věří, že se podaří navázat 

spolupráci s největšími světový-

mi hráči v oboru i upevnit pozici 

v rámci stávající klientely.

HUTNÍ MONTÁŽE:

Vzpomínka  
na stavbu  
Žižkovské  
věže

VES:

EKONOMIZÉR  
PRO ŠVÉDY

Vítkovice energetické strojírenství expedovaly 
ekonomizér pro elektrárnu Hogdalen 

ve Švédsku. Zařízení na kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny dokáže ročně zpracovat 700 000  

tun odpadu a vyprodukovat 2 174 GWh tepla 
a 195 GWh elektřiny. Náš ekonomizér využívá tepla 

spalin o nízké teplotě k přihřívání napájecí vody.


