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podnikání

Společnost ABB si v letošním roce při-
pomíná již dvacet let působení na českém 
trhu a 30. ledna slavnostně otevřela své 
nové sídlo v budově QuBix ve Štětkově ulici  
v Praze 4. 

„Společnost ABB je významnou součástí 
českého průmyslu a já jsem hrdý na úspěchy, 
kterých česká pobočka za uplynulých dvacet 
let dosáhla,“ uvedl Hannu Kasi, Country Ma-
nager ABB Česká republika, a dodal: „Po-
skytujeme zaměstnání více než třem tisícov-
kám lidí a nepřímo další tisícovce prostřed-
nictvím subdodavatelů. V určitých oborech je 
ABB jedničkou na českém trhu. Platí to např. 
o elektroinstalačním materiálu, který najdete 
téměř v každém domě v České republice od 
běžných domácností až po Pražský hrad, le-
tiště Ruzyně či metro. Náš brněnský závod je 
největším na výrobu přístrojových transfor-
mátorů pro vysoké napětí na světě. Přibliž-
ně 93 % tamní produkce míří na export, což 
svědčí o vysoké kvalitě výrobků ABB z Čes-
ké republiky.“

V průběhu slavnostního večera vystoupil 
také dr. Peter Terwiesch, regionální ředitel 
ABB pro střední Evropu a generální ředitel 
německé pobočky ABB. Ocenil aktivity české 
pobočky ABB a vyzdvihl její vedoucí pozici 
v rámci středoevropského regionu.

V posledních několika letech vykazuje fir-
ma ABB velmi dobré hospodářské výsledky 
a o jejím úspěchu na českém trhu svědčí ně-
kolik akvizic a prestižních zakázek. K jedné 
z největších patří kompletní dodávka elektro-
zařízení pro nový blok K7 elektrárny Alpiq 
Generation Kladno ve výši přibližně 470 mi-
lionů korun. Mezi významné akvizice v roce 
2010 patřil převod výroby polovodičů společ-
nosti Polovodiče, a. s., člena skupiny ČKD. 
ABB investuje do výrobního závodu přibliž-
ně 12,5 milionu amerických dolarů. Většina 

Česká pobočka koncernu ABB se přestěhovala 

z nich je určena na renovaci a nové techno-
logie, přičemž cílem je v následujících třech 
letech ztrojnásobit objem výroby.

ABB je také průkopníkem nového odvětví 
– smart grids, jejichž cílem je uspokojit ros-

toucí poptávku po elektrické energii a záro-
veň snížit emise. ABB stála u zrodu sdruže-
ní s názvem Česká technologická platforma 
Smart Grids. Součástí konceptu inteligentních 
sítí je také projekt E-mobility, ve kterém pat-
ří společnost ABB k předním firmám; v Čes-
ké republice představila první rychlonabíje-
cí stanici pro automobily. Součástí nového 
sídla v Praze 4 je nabíjecí stanice ABB Terra 
100.2, umožňující současné rychlonabíjení 
dvou elektromobilů. Strategické je také umís-
tění této rychlonabíjecí stanice v blízkosti za-
čátku dálnice D1.

Budova Qubix

Administrativní budova Qubix (obr. 1) 
má 12 000 m² kancelářské a 1 800 m² ob-
chodní plochy, sedm pater a více než 100 

parkovacích míst. Po-
čítačovou síť sídla spo-
lečnosti ABB propojuje 
35 km kabelů, 230 pří-
pojných bodů a více než 
1 000 zásuvek. Budova 
je kompletně vybavena 
elektroinstalačním mate-
riálem ABB, včetně dvou 
transformoven a třiceti 
rozváděčů.

Qubix je zrekonstruo-
vaná budova z roku 1976, 
navržená architektem Ja-
nem Štípkem. Návrh re-
konstrukce vypracova-
la vídeňská architektská 
kancelář Ernst Hoffmann, 
hlavním architektem pro-
jektu byl Martin Trö-
than. Nově byly otevře-
ny výhledy směrem na 
Vyšehrad a bývalý Pa-

lác kultury a zprovozněn byl i systém čle-
nitých teras, které propůjčují objektu speci-
fické kouzlo. Objekt se řadí mezi energetic-
ky úsporné. V současné době vlastní zlatou 
precertifikaci tzv. zelené budovy v systému 
LEED a v rámci konečné certifikace bude 
bojovat o nejvyšší stupeň, tj. LEED plati-
num. Název Qubix byl vybrán s ohledem 
na architekturu budovy – opticky vypadá, 
jako by vznikla poskládáním sady hranolů 
na sebe, a ve stejném duchu se drží i celý in-
teriérový design.
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Obr. 1. Budova Qubix ve Štětkově ulici v Praze
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Konference Smart System Integration 
2012 se bude konat ve dnech 21. a 22. břez-
na 2012 v Curychu (Švýcarsko). Pro dele-
gáty je připraveno pět plenárních předná-
šek odborníků z firem Honeywell, Empa, 
STMicro electronics, Phonak Communicati-
ons a z Evropské komise, dále 60 běžných 
přednášek a 45 vývěskových prezentací. 
Přednášející z nejvýznamnějších výzkum-
ných a vývojových institucí a firem poslucha-

če seznámí s nejnovějšími poznatky a trendy 
v oboru. Zdůrazněná témata jsou:
– integrace systémů na čipech,
– osazování, montáž a propojování kompo-

nent,
– vývoj komponent a systémů,
– mikro- a nanotechnika,
– výroba mikroelektroniky,
– správa spotřeby energie a „energy harve-

sting“,
– inteligentní systémy pro komunikace 

a zdravotnickou techniku,
– inteligentní systémy pro dopravní techni-

ku (automobily, elektromobily, letadla).

Součástí konference bude také dopro-
vodná výstavka. 

Den před konferencí mají účastníci 
možnost navštívit vývojové centrum IBM 
v Rusch likonu nebo se zúčastnit prvního ev-
ropského kongresu MEMS Executive Con-
gress Europe o mikro-elektro-mechanic-
kých systémech, který se koná na témže 
místě, a zájemci se mohou obou akcí zú-
častnit za zvýhodněnou cenu.

Více informací a přihláškový formulář 
jsou na www.smartsystemsintegration.com.
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