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OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah
MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin (Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157

PODLAHÁ¤STVÍ KUNC

JSME ZDE PRO VÁS UÎ 15 LET

JelikoÏ více jak 90% dodávek se 
realizuje do zahraniãí, uskuteãnili za-
ãátkem t. r. zástupci âKD Blansko
SMALL HYDRO akviziãní cestu po
zemích Stfiední a JiÏní Ameriky, je-
jímÏ hlavním cílem byla propagace
na‰ich v˘robkÛ a sluÏeb jak u stávají-
cích, tak u nov˘ch klientÛ v oblasti
vodní energetiky. JiÏ nyní mÛÏeme
potvrdit, Ïe se na‰e spoleãnost úspû‰-
nû kvalifikovala do finální fáze v˘bû-
rového fiízení hned u nûkolika projek-
tÛ o v˘konech od 1 MW do 20 MW
v objemu 350 mil. Kã. Podpis kon-
traktÛ se plánuje v prÛbûhu t. r., 
pfiiãemÏ ukonãení realizace tûchto
projektÛ by mûlo b˘t na pfielomu roku
2016/2017.

âKD Blansko SMALL HYDRO,
dcefiiná firma spoleãnosti âKD Blansko
Holding, pÛsobí a rozvíjí svoje aktivity
po celém svûtû, zejména pak v jihov˘-
chodní Asii (Filipíny, Indonésie, Laos,
Vietnam, Japonsko) a Latinské Americe

(Mexiko, El Salvador, Honduras,
Kostarika, Panama, Ekvádor a Peru), na
Blízkém a Stfiedním V̆ chodu (Turecko,
Gruzie, ÁzerbájdÏán) a samozfiejmû
v Evropû. Za zmínku urãitû stojí podpis
kontraktu v únoru t. r. s v˘znamnou tu-
reckou stavební spoleãností AGE na re-
alizaci dodávek elektromechanického
zafiízení pro dva projekty do Gruzie -
VE SKHALTA a VE DIDACHARA
o celkovém objemu témûfi 115 mil. Kã.
Pfiedmûtem smlouvy je dodávka, mon-
táÏ a uvedení do provozu ãtyfi horizon-
tálních Francisov˘ch turbín o celkovém
v˘konu 9 500 kW vã. generátorÛ, NN
a VN elektrická ãásti a pomocn˘ch pro-
vozÛ. 

V˘znamnou zakázkou je uzavfiení
smlouvy se slovenskou spoleãností
Palestra, a.s. na rekonstrukci sedmi
vodních elektráren na Slovensku - Malé
Pálenisko, Velké Blahovo, Nová
Dûdinka, Zvolen, Málinec 1 – 3 a do-
dávku nového elektromechanického za-

fiízení pro VE Starina. Realizace v‰ech
tûchto podepsan˘ch projektÛ by mûla
b˘t ukonãena do konce roku 2016.

V tûchto dnech probíhá koneãné vy-
hodnocování v˘bûrového fiízení na do-
dávky technologick˘ch zafiízení pro
projekt v Turecku v objemu cca 60 mil.
Kã s cílem podpisu kontraktu v ãervnu
t. r., a zároveÀ probíhají i technicko-
obchodní jednání na dal‰í projekty
v Turecku v celkovém objemu cca 800
mil. Kã, jejichÏ realizace se plánuje
v následujících tfiech letech. Do konce
tohoto roku âKD Blansko SMALL
HYDRO plánuje uvést do provozu dal-
‰ích ‰est projektÛ, které jsou v souãasné
dobû v realizaci.

Spoleãnost âKD Blansko SMALL
HYDRO, je ãlenem skupiny Tyazhmash
a fiadí se mezi pfiední svûtové v˘robce
vodních turbín a dodavatele elektrome-
chanického zafiízení pro malé vodní 
elektrárny na klíã. 

Text: Petr Kligl, fieditel spoleãnosti

Expanze spoleãnosti 
âKD Blansko SMALL HYDRO

âKD Blansko SMALL HYDRO, jako tradiãní blanensk˘ v˘robce vodních turbín a dodavatel
elektromechanického zafiízení pro malé vodní elektrárny na klíã, v souãasné dobû roz‰ifiuje
svoje portfolio v˘robního programu a od zaãátku tohoto roku se zamûfiuje i na v˘robu a do-
dávku elektromechanick˘ch zafiízení pro stfiednû velké vodní elektrárny, a to jak do velikos-
ti, tak i instalovaného v˘konu vã. montáÏe tûchto zafiízení na díle a uvádûní do provozu.
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Spoleãnost 
âKD Blansko SMALL HYDRO

hledá nové zamûstnance 
na pozici: 

• Pracovník 
rozmûrové kontroly 

• Sváfieã 
• Kotlafi 
• Technolog obrábûní 

a dal‰í 
V pfiípadû zájmu pi‰tû 

na e-mail kariera@ckdblansko.cz
nebo volejte na +420 516 403 721 

Více na www.ckdblansko.cz 
a  www.ckdsh.cz 


