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ABB v České republice
Lídr v oblasti energetiky a automatizace

ABB je přední světová firma v oblasti 
energetiky a automatizace, poskytující 
komplexní služby průmyslovým podni-
kům a výrobcům a distributorům ener-
gií. Díky nejmodernějším technologiím 
umožňujeme svým zákazníkům zvyšovat 
výkonnost a zároveň snížit dopad jejich 
podnikání na životní prostředí.
V České republice působí ABB prostřed-
nictvím svých výrobků a služeb již od 
roku 1970, avšak formální vznik ABB 
se datuje od roku 1991, kdy byla zalo-
žena první společnost s názvem ABB. 
V průběhu 90. let se skupina firem ABB 
v České republice postupně rozrůstala 
o další společnosti až do dnešní podoby 
ABB s.r.o.

Skupina ABB vznikla v roce 1988 spojením švédské firmy 
Asea a švýcarské firmy BBC Brown Boveri. Historie společ-
nosti Asea sahá až do roku 1883, BBC Brown Boveri byla 
založena v roce 1891. Sídlo firmy je v Curychu ve Švýcarsku. 
Pobočky ABB se nacházejí ve více než 100 zemích světa 
a pracuje v nich více než 145 000 zaměstnanců.
V současnosti má ABB s.r.o. pět divizí: Výrobky pro energeti-
ku, Systémy pro energetiku, Automatizace výroby a pohony, 
Výrobky nízkého napětí a Procesní automatizace.

Divize Výrobky pro energetiku
Výrobky pro energetiku představují klíčové komponenty pro 
přenos a rozvod elektrické energie. Divize se zabývá přede-
vším výrobou a dodávkami rozvoden, přístrojů vn/vvn, přístrojů 
a rozváděčů vn, ochran pro energetiku a průmysl, přístrojových 
transformátorů a senzorů, výkonových a distribučních transfor-
mátorů. V oblasti služeb poskytuje modernizaci, opravy, konzul-
tace, poradenství, diagnostiku, servisní aktivity a hot line. Činnost 
této divize je rozdělena do několika organizačních jednotek.

Výroba a prodej výrobků vn (Brno):
	 ▪	Výroba rozváděčů, přístrojových transformátorů a senzorů vn.			
	 ▪	RFFF pro vzduchem izolované rozváděče.
	 ▪	GFFF pro přístrojové transformátory a senzory.
	 ▪  Technologické centrum – výzkum a vývoj v oblasti přístrojových 

transformátorů a senzorů a vzduchem izolovaných rozváděčů.
 ▪	Servis pro výrobky vn.
	 ▪	Technická laboratoř – testování výrobků nn, vn, vvn.



Výroba komponentů vvn (Praha, Brno):
	 ▪		Přístroje vvn, výkonové a distribuční transformátory a jejich 

příslušenství, generátorové vypínače, omezovače přepětí.
	 ▪		Komponenty pro aplikace plynem izolovaných rozváděčů 

velmi vysokého napětí 110 kV až do 550 kV.
	 ▪	Testování úniku SF6, testy vvn, servis.

Divize Systémy pro energetiku
Divize poskytuje komplexní dodávky pro energetiku (projekto-
vání a výstavby rozvoden a transformoven „na klíč”, speciální 
výstavby), systémy automatizace rozvoden vvn/vn (ochrany, 
řídicí systémy), systémy měření a regulace v energetice (ko-
telny, strojovny, parní turbíny, úpravny vody, doprava paliva, 
optimalizace výroby), kabely a kabelové systémy vvn. Mezi 
další nabízené systémy patří flexibilní systém přenosu střída-
vého proudu (FACTS), přenos stejnosměrného proudu velmi 
vysokým napětím (HVDC) a systémy pro řízení sítí. V oblasti 
služeb poskytuje modernizaci, opravy, konzultace, poraden-
ství, diagnostiku, servisní aktivity a hot line. Činnost této divize 
je rozdělena do několika organizačních jednotek.

Dodávky systémů pro monitorování, chránění a řízení rozvo-
den vvn/vn (Trutnov):
	 ▪		Centralizovaná výroba rozváděčů pro region ABB střední 

Evropa - engineering, výroba skříní, testování, komunikač-
ní zařízení.

Servis řídicích systémů rozvoden a generátorových vypínačů 
(Trutnov, Praha):
	 ▪		Dlouhodobé servisní kontrakty se všemi klíčovými průmys-

lovými zákazníky.

Dodávka instrumentace & technologických řídicích systémů 
výroby elektrické energie (Brno, Plzeň):
	 ▪		Regionální inženýrské středisko pro ABB - dodávka a servis 

řídicích systémů.

Dodávky elektročástí pro výstavbu či rekonstrukce elektráren-
ských bloků - EBoP (Brno):
	 ▪		Domácí i zahraniční trhy.
	
Vyroba vykonovych polovodičovych součastek (Praha):

	 ▪		Výroba rozsáhlého portfolia výkonových polovodičových 
diod a tyristorů. 

	 ▪		Výkonové polovodičové prvky s rozsahem proudu od 300 
do 13 500 A a napětí od 200 do 6 000 V určené pro ná-
ročné průmyslové aplikace.

Divize Automatizace výroby a pohony
Divize poskytuje výrobky, řešení a s nimi související služby, 
které zvyšují průmyslovou produktivitu a energetickou účinnost. 
Nabídka divize zahrnuje motory, generátory, měniče frekven-
ce a řízené usměrňovače, programovatelné automaty (PLC), 
výkonovou elektroniku a průmyslové roboty a robotické celky 
zajišťující napájení, pohyb a řízení pro rozsáhlou škálu automa-
tizačních aplikací. Portfolio doplňuje stále se rozšiřující nabídka 
pro solární elektrárny a dále větrné generátory, kde tato divize 
zaujímá vedoucí pozici na trhu. Všechny tyto segmenty využívají 
společnou technologii, prodejní kanály a provozní platformy. 
Nedílnou součástí je poskytování servisu jak na místě u zákaz-
níka, tak ve specializovaných provozovnách. 
Také činnost této divize je rozdělena do několika organizač-
ních jednotek:

Robotika (Praha, Ostrava):
	 ▪		Největší dodavatel robotizovaných pracovišť, automatizo-

vaných celků a s tím spojených služeb v České republice.
	 ▪		Poradenství a konzultace.
	 ▪		Profesionální certifikovaná renovace (repase) použitých 

průmyslových robotů za účelem jejich dalších instalací.
	 ▪		Vývoj, výroba a dodávky standardizovaných svařovacích 

buněk pro evropské zákazníky.

Prodej pohonů & motorů (Praha, Ostrava, Brno):
	 ▪		Lokální trhy, řešení včetně nestandardních aplikací.
	 ▪		Prodej motorů a mechanických částí pro přenos výkonu, 

frekvenčních měničů, řízených usměrňovačů, softstartérů, 
PLC a nabíjecí stanice pro elektromobily.

Servis pohonů (Praha, Ostrava):
	 ▪		Servis pro frekvenční měniče, řízené usměrňovače 

a softstartéry.

Servis, modernizace a výroba motorů (Ostrava):
Nové moderně vybavené Centrální evropské servisní středisko 
nabízí:
	 ▪		Kompletní servis elektromotorů všech výrobců
	 ▪		Poradenství a konzultace.
	 ▪		Diagnostiku (elektrodiagnostiku, vibrodiagnostiku, termo-

diagnostiku, metody LEAP, MachSense)
	 ▪		Technologii VPI (Vacuum Pressure Impregnation) Vakuová 

tlaková impregnace
	 ▪		Nejmodernější zkušebnu v ČR
	 ▪		Prodej náhradních dílů pro ABB motory

Divize Výrobky nízkého napětí
Divize Výrobky nízkého napětí vyrábí a prodává jističe, sty-
kače, výrobky pro řídicí aplikace, domovní elektroinstalační 
materiál, rozvodnice, montážní skříně a rozváděče. Výrobky 
jsou použitelné jak v průmyslových aplikacích, tak i v do-
movních instalacích. Divize rovněž vyrábí a prodává moderní 
inteligentní systém řízení budov KNX/EIB, který integruje 
a ovládá elektrické instalace, klimatizaci, bezpečnostní systém 
a datové komunikační sítě. 



Heršpická 13
619 00 Brno
Tel.: 543 145 111
Fax: 543 245 840

Jablonec nad Nisou:
Resslova 3
466 02 Jablonec n. Nisou
Tel.: 483 364 111
Fax: 483 364 159

Trutnov:
Komenského 821
541 70 Trutnov
Tel.: 499 808 111
Fax: 499 808 501

Ostrava:
ul. Na Rovince 879
720 00 Ostrava - Hrabová
Tel.: 597 468 801
Fax: 597 468 802

K Zyfu 929 (1.máje 3155/98)
720 00 Ostrava - Hrabová
Tel.: 597 010 701
Fax: 597 010 702-3

Podnikatelská 877
720 00 Ostrava - Hrabová
Tel.: 597 010 723
Fax: 597 010 702

Plzeň:
Avalon Business Centre
Poděbradova 2842/1
301 00 Plzeň
Tel.: 378 089 911
Fax: 378 089 949

Teplice:
ul. 28. října 32
415 01 Teplice
Tel.: 417 534 457
Fax: 417 534 458

Most:
Moskevská 1/14
434 51 Most
Tel.: 731 552 143

Výroba a prodej přístrojů a rozváděčů nn (Brno):
	 ▪		Výroba a prodej přístrojů nn a el. rozváděčů nn. 

Produkce a prodej domovního elektroinstalačního materiálu 
(Jablonec nad Nisou):
	 ▪		Výroba a prodej elektroinstalačního materiálu, zejména 

spínačů, zásuvek a dalšího příslušenství, pro domovní 
i průmyslové použití.

Divize Procesní automatizace
Divize Procesní automatizace poskytuje zákazníkům nejlepší 
řešení pro řízení a optimalizaci provozů a aplikační znalosti 
specifické pro průmyslová odvětví, zejména metalurgický a tě-
žební průmysl, výrobu papíru a celulózy, energetiku, chemický 
a farmaceutický průmysl, ropný a plynárenský průmysl, ná-
mořní dopravu a výrobu turmodmychadel. Hlavním přínosem 
pro zákazníka je vyšší produktivita výrobních zařízení a úspora 
energie. Činnost této divize je rozdělena do několika oblastí:

Procesní automatizace pro lokální trh (Praha, Ostrava,  
Most, Brno):
	 ▪		Dodávky řídicích systémů, pohonářských aplikací a do-

dávky komplexních automatizačních řešení technologic-
kých procesů.

	 ▪		Inženýring řídicích systémů, instrumentace a analytiky, 
inženýring pohonů.

	 ▪		Prodej OCS, průmyslové analytiky a instrumentace.

Operační centrum Česká republika (CZOPC) v Ostravě:
	 ▪		Evropské inženýrské centrum pro divizi Procesní 

automatizace, 150 zaměstnanců (leden 2013). 
	 ▪		Projektování, inženýring, vývoj SW, uvedení pohonů, 

řídicích, elektrických a strojních systémů do provozu.
	 ▪		Spolupráce s ABB partnery v oblasti metalurgie, dobývání 

a zpracování nerostných surovin, lodního průmyslu, petro-
chemie a výroby papíru a celulózy.

Kontakty ABB s.r.o. Česká republika
Praha:
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4
Tel.: 234 322 111
Fax: 234 322 113

Novodvorská 1768/138A
142 21 Praha 4
Tel.: 261 306 110
Fax: 261 306 308

Nad Jezerem 567
252 42  Vestec (Praha-západ)
Tel.: 241 485 552
Fax: 241 481 050

Brno:
Olomoucká 7/9
656 66 Brno
Tel.: 545 103 608
Fax: 545 103 603

Vídeňská 117
619 00 Brno
Tel.: 547 152 111
Fax: 547 152 399

Vídeňská 117
619 00 Brno
Tel.: 547 152 953
Fax: 547 152 855

- Sídlo společnosti
-  Procesní automatizace  

(Dodávky a servis řídicích systémů, inženýrské činnosti 
v oblasti pohonů)

- Výrobky nízkého napětí
- Výrobky pro energetiku
- Systémy pro energetiku
- Automatizace výroby a pohony
- Výroba výkonových polovodičových součástek

-  Procesní automatizace (Prodej a servis analytiky 
a instrumentace)

- Systémy pro energetiku

-  Výrobky pro energetiku  
(PPMV – výroba a prodej rozváděčů VN, přístrojových 
transformátorů a senzorů VN, Technická laboratoř, 
Centrum pro výzkum a vývoj zařízení VN)

- Procesní automatizace (regionální kancelář)

-  Výrobky pro energetiku  
(PPHV – výroba komponentů vvn)

-  Výrobky nízkého napětí  
(Elsynn - přístroje a rozváděče nn)

-  Výrobky nízkého napětí  
(Elektro-Praga - domovní elektroinstalační materiál)

-  Systémy pro energetiku
-  Výrobky pro energetiku
-  RFF - montáž rozváděčů a řídicích systémů 

pro energetiku

-  Procesní automatizace (Prodej a servis řídicích systemů, 
prodej a servis analytiky a instrumentace, inženýrské 
činnosti v oblasti pohonů – regionální kancelář)

- Operační centrum Česká republika (CZOPC)
- Automatizace výroby a pohony (Prodej pohonů a motorů)
- automatizace výroby a pohony (servis)
- Systémy pro energetiku (regionální kancelář)

-  Automatizace výroby a pohony
-  Centrální evropské servisní středisko pro opravy motorů 

a generátorů
-  Servis a diagnostika elektromotorů všech typů
-  Záruční servis ABB motorů
-  Prodej náhradních dílů

-  Automatizace výroby a pohony
-  Evropské centrum výroby svařovacích buněk
-  Evropské centrum pro repase robotů

-  Systémy pro energetiku  
(Projektování řídicích systémů pro energetiku)

-  Systémy pro energetiku (regionální kancelář)

- Procesní automatizace (regionální kancelář)



Naše úspěchy
ABB Brno dodavatelem pro obří datové centrum 
společnosti Facebook
Brněnská pobočka ABB získala zakázku pro sociální síť Face-
book a její nové datové centrum, které vyroste ve švédském 
městě Luleå přibližně 100 kilometrů od Severního polárního 
kruhu. Výše dodávky se pohybuje v řádech statisíců eur a zahr-
nuje 38 kusů vzduchem izolovaných rozváděčů UniGear. Dato-
vé centrum bude sloužit nejen pro evropské uživatele, ale také 
jako záložní zdroj pro případ výpadku systémů ve Spojených 
státech. Jeho dokončení je plánováno v průběhu roku 2014.

ABB mezi 11 nejdůležitějšími technologiemi desetiletí 
Institut elektroinženýrů a inženýrů elektroniky (IEEE), jedna 
z největších světových odborných asociací pro technologický 
pokrok, zařadila technologii přenosových soustav ABB FACTS 
spolu například s chytrými telefony a digitální fotografií mezi 
11 nejdůležitějších technologií posledního desetiletí. Mezi další 
významné technologie patří chytré telefony, sociální sítě, VoIP, 
osvětlení LED, cloud computing, vícežilové procesory, digitální 
fotografie, dálkově řízené letadlo, audio třídy D a planetární 
vozítka. Na tento význačný seznam se zařadily také FACTS 
(flexibilní AC přenosové soustavy). FACTS patří do řady techno-
logií, které poprvé na světě zavedla společnost ABB a na jejichž 

vývoji pracuje posledních 60 let.

Společnost ABB kompletně vybavuje tureckou elektrárnu 
Yunus Emre
Společnost ABB Česká republika získala zakázku v hodno-
tě 35 milionů USD představující komplexní dodávky elektro 
zařízení a automatizace pro tepelnou elektrárnu Yunus Emre 
o výkonu 290 megawatt (MW), která se nachází poblíž města 
Eskişehir v severozápadním Turecku.
Tepelná elektrárna Yunus Emre bude sestávat ze dvou 145MW 
bloků, které budou splňovat aktuální emisní normy Evropské 
unie pro uhelné tepelné elektrárny. Dokončení 1. bloku se plá-
nuje na červen 2014 a 2. bloku na září 2014. Kompletní řešení 
společnosti ABB obnáší návrh, konstrukci, dodávky, instalaci 
a uvedení do provozu. Zahrnuje kompletní vybavení pro vlastní 
spotřebu a vyvedení výkonu, včetně rozvodny velmi vysokého 
napětí.

ABB dodalo technologie pro první větrný tunel 
pro veřejnost ve střední Evropě
Společnost ABB rozproudila vítr rychlostí 280 km za hodi-
nu v prvním větrném tunelu pro veřejnost ve střední Evropě. 
V pražských Letňanech vznikla unikátní Skydive arena s 30 
metrů vysokým tunelem, ve kterém lze simulovat podmínky vol-
ného pádu. Na míru vyrobené motory, které pohání obří ventilá-
tory v tomto vertikálním větrném tunelu, svou silou téměř 2 000 
koní vytvoří podmínky pro bezpečné „létání“ široké veřejnosti, 
sportovců i výcvik parašutistů.

Pět robotů ABB vystupovalo se skupinou Bon Jovi 
na historickém turné Circle Tour
Unikátní patentovaná technologie RoboScreen™ od ABB umož-
nila jedinečný koncertní zážitek. Roboty se v rámci choreografie 
pohybovaly do rytmu hudby. Turné “The Circle Tour” povzneslo 

produkční nápaditost kapely na novou úroveň. Primární slož-
kou vizuálně úchvatné podívané bylo pět průmyslových robotů 
ABB. Byly umístěné v zadní části pódia a každý měl k dělenému 
ramenu upevněný LED video panel o rozměrech 2 × 3 metry. 
Roboty a obrazovky byly nedílnou součástí koncertní produkce. 
Pohybovaly se do rytmu hudby a zároveň v reálném čase zobra-
zovaly obrazový záznam koncertu a digitální animace. V různých 
intervalech se pět robotických ramen přemísťovalo do formace, 
v níž se z jednotlivých LED panelů vytvořila jediná obrazovka. 

Diamantový důl 
ABB se stalo dodavatelem pro nejhlubší diamantový důl 
na světě, v ruském městě Mirnyi. Brněnská pobočka ABB 
dodala společnosti Alrosa těžící v Rusku zlato a diamanty 171 
stykačových polí, která umožňují vysoké počty spínání - přes 
milión operací - a zajišťují tak vysokou spolehlivost dodávek 
energie po dlouhá léta i v těch nejnáročnějších podmínkách. 
ABB je výhradním dodavatelem rozvaděčů středního napětí 
pro doly Alrosa již od roku 2005. Projekty se nacházejí v ruské 
oblasti Yakutsko, ve městech Mirniy, Udachniy a Rudnik. 

ABB u zrodu e-mobility v České republice
Jako první přišla na český i evropský trh s rychlonabíjecí stanicí 
pro elektromobily společnost ABB. Jedná se o rychlonabíjecí 
stanici ABB Hermes 1.0 o výkonu 50 kW s časem nabití do 15 
minut. V roce 2011 byla stanice v rámci pilotního projektu zdar-
ma k dispozici veřejnosti a zároveň sloužila pražským energeti-
kům k testování elektrické sítě pro rozvoj chytrých sítí tzv. smart 
grids. Koncem roku došlo k začátku sériové výroby a v součas-
nosti již má společnost nový model rychlonabíjecí stanice, který 
umožňuje nabití dvou elektromobilů současně.

ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
140 00  Praha 4
Česká republika
Tel: +420 234 322 111
Fax: +420 234 322 113
Contact center: 800 312 222
(from abroad: +420 597 468 940) 

www.abb.cz


