
P R O  V Š E C H N Y  Z A M Ě S T N A N C E   
S P O L E Č N O S T I  D O O S A N  P O W E R  V  E V R O P Ě  

Spark
V y d á n í  č .  1 ,  r o k  2 0 1 4

Demolice 
komínu č. 1  
ve Windscale 
v Sellafieldu 12

Základy 
energetického 
zpracování 
odpadů 14

Jak najít a 
inspirovat  
příští generaci 
inženýrů? 17

Nejlepší podnikové předpisy ve své třídě • CSR Roadshow • Vítěz závodu Greenpower Corporate Challenge+

Rozhovor: Jinwon Mok, CEO 
Doosan Power Systems  

V JEDNOTĚ  
JE SÍLA”

“



 V Í T E J T E  N A  S T R Á N K Á C H  Č A S O P I S U  S P A R K

02  



 V Í T E J T E  N A  S T R Á N K Á C H  Č A S O P I S U  S P A R K

03  

OBSAH 
04  NOVINKY 

Z celé společnosti 
Doosan Power Systems

06 HLAVNÍ ČLÁNEK  
Tváří v tvář 

s Jinwonem Mokem 

10 NAHLÉDNUTÍ  
Co pro vás znamenají 

podnikové předpisy?  

12 ZAMĚŘENO NA 
PROJEKTY  

Demolice komínu č. 1 ve 
Windscale v Sellafieldu 

14   GRAFICKÉ 
INFORMACE  

Energetické zpracování 
odpadů od začátku do konce 

16  ZAJÍMAVOST  
Podpora: pro klienty  

i společnost  

17  ZAJÍMAVOST  
Doosan Škoda 

inspiruje novou generaci

18 VEŘEJNOST  
Od CSR k závodu 

Greenpower Corporate 
Challenge

21NOVINKY ZE 
SKUPINY  

Doosan po celém světě  

22   Z CELÉ 
SPOLEČNOSTI  

Novinky a názory 

24   SEZNAMTE SE  
Metin Oktay, generální 

ředitel, Turecko 

NOVÝ ROK, NOVÝ SPARKk 

Vítejte na stránkách prvního vydání časopisu Spark v roce 2014. Doufám, 
že jste si všichni užili vánoční svátky a do nového roku vykročili odpočatí 
a lační po nových výzvách. 

Do roku 2014 vstupujeme na pozitivní vlně díky nedávnému uzavření 
několika důležitých smluv včetně významných zakázek v oblasti jaderné 
energetiky pro společnost Doosan Babcock ve Velké Británii, dodávkek 
systému odsíření kouřových plynů společnosti Doosan Lentjes pro DHI 
na projekt v severním Chile a pokračujícího skvělého výkonu společnosti 
Doosan Škoda Power, která získala zakázky v Polsku a v Jižní Americe. 

S potěšením vám mohu sdělit, že tyto vyhrané zakázky představují 
pouze některé z našich nedávných úspěchů, z nichž všechny jsou 
výsledkem vytrvalé snahy našich talentovaných lidí po celém světě. Naše 
schopnost tyto zakázky získat by nám všem měla dát důvěru 
v potenciální příležitost růstu, které můžeme v nadcházejících letech 
společným úsilím využít, pokud budeme spolupracovat a necháme se 
vést principy Doosan Way. 

Stále však máme před sebou kus cesty a já bych rád využil této 
příležitosti a zdůraznil, jak je nutné, abychom všichni táhli za jeden 
provaz jako jeden tým, bez ohledu na funkční či zeměpisné hranice. 
Musíme přestat uvažovat jako jednotlivci, přestat ukazovat prstem a 
převzít společnou odpovědnost za problémy. Pouze tehdy můžeme 
našim zákazníkům dodat vynikající práci a vytvořit si globální pověst, 
která nám umožní stát se prvořadým hráčem v našem průmyslovém 
odvětví. 

Slovy starořeckého vypravěče Ezopa: „V jednotě je síla.“ Držme se 
tohoto motta a využijme sílu pozitivní spolupráce k nastartování 
skvělého růstu v letošním roce.

Jinwon Mok
CEO, Doosan Power Systems SA

Zpětná vazba: Vždy nás zajímají vaše novinky a názory. Kontaktujte nás na adrese sparkmagazine@doosan.com

Slovy starořeckého vypravěče 
Ezopa: „V jednotě je síla“   



Společnost Doosan Škoda Power 
dodá turbogenerátor 88 MWe do 
polské teplárny a elektrárny. 

Instalovaný výkon zařízení je 
122 MWe a 468 maximální tepelný 
výkon v kogeneraci, která 
produkuje elektrickou energii a 
zpracovává teplo pro jednu 
z největších papíren v Polsku. 
S více než 500 GWh obnovitelné 
energie v roce 2010 je tento závod 
navíc jedním z největších 
producentů energie z biomasy 
v zemi. Doosan dodá kompletní 
parní turboagregát včetně 
pomocného zařízení. Zakázka by 
měla být realizována v druhé 
polovině roku 2015.

Tato zakázka znamená další 
rozšíření podílu společnosti 
Doosan na polském trhu 
energetické infrastruktury.

Od září 2012 získala 
společnost šest zakázek na 

energetické technologie 
a infrastrukturu. 

„Rozšíření teplárny a elektrárny 
Mondi Świecie je jednou 
z největších zakázek v oblasti 
biomasy v Polsku a my jsme rádi, 
že byl vybrán právě náš 
turbogenerátor,“ říká Mariusz 

Marciniak, ředitel prodeje v Polsku. 
„Jedná se o další výhru na trhu 
– v říjnu jsme podepsali smlouvu 
na dodávku turbogenerátoru pro 
bývalou teplárnu a elektrárnu  
EC Tychy a v současné době 
vedeme jednání s některými 
dalšími partnery.“

Společnost Doosan Babcock obdržela cenu od 
britského úřadu pro odstavení jaderných zařízení z 
provozu (NDA) za vynikající spolupráci. Cena za 
„nejlepší spolupráci v dodávkách od velké 
společnosti“ byla udělena za projekt odstávky  
čtyř kotelen v jaderné elektrárně 
Bradwell v Essexu. 

„Přeměna budov reaktoru na 
bezpečné skladovací stavby je 
klíčovým krokem Bradwellu, 
který se chce stát prvním 
místem zbaveným reaktoru 
ve Velké Británii,“ uvádí Ken 
Murphy, ředitel dodávek, 
Magnox. 

„Zakázka kotelny byla velkou částí této práce a my 
jsme rádi za to, že součástí týmu byly společnosti 
Doosan Babcock a Keltbray, které zajistily bezpečnou 
a efektivní odstávku pro NDA,“ dodává Murphy.

Toto ocenění, jež uděluje rada odborníků na 
jaderné inženýrství, které předsedá vedoucí 

optimalizace dodavatelského řetězce, 
oceňuje vynikající dodavatele NDA, kteří 
spolupracují na dosažení společného 

cíle. Cena byla udělena 
zástupcům z konsorcia Doosan 
Keltbray, jež tvoří společnosti 
Doosan Babcock a Keltbray ve 
spolupráci s firmami Deborah 
Services a Magnox.

NOVINKY
 S P A R K :  N O V I N K Y
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Doosan Škoda POWER DODÁ  
TURBOGENERÁTOR SPOLEČNOSTI MONDI ŚWIECIE

SPOLEČNOST DOOSAN BABCOCK  
ZÍSKALA OCENĚNÍ ZA SPOLUPRÁCI

STRUČNĚ
Sword of Honour
Dne 29. listopadu 2013 bylo 
v Goldsmiths‘ Hall v Londýně 
uděleno britské ocenění 
v oblasti bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví s názvem 
Sword of Honour, a sice do 
rukou týmu, který tvoří 
pracovníci společností  
Doosan Babcock a Doosan 
Škoda Power.

Nové zakázky:  
LISCO (Libye) 
Divize Global Service 
společnosti Doosan Babcock 
zajistila smlouvu v hodnotě 
37 milion na generální opravu, 
modernizaci a údržbu 
energetického a odsolovacího 
zařízení v libyjské ocelárně 
Misurata. Jedná se již o 
druhou smlouvu, kterou 
libyjská železárna a ocelárna 
LISCO se společností Doosan 
uzavřela a která je důležitá pro 
zajištění dlouhodobého 
provozu závodu. 

Doosan Babcock zahájí 
práce na rekonstrukci dvou 
kotlů, dvou parních turbín, 
řídicího a přístrojového 
zařízení a pomocného zařízení 
ve spolupráci se 
společnostmi Weir 
Engineering Services a ABB 
v březnu 2014. V rámci jiné 
zakázky získané v roce 2007 
již společnost pracuje na 
rekonstrukci dvou kotlů, šesti 
odsolovacích kotlů, dvou 
odsolovacích výparníků a 
souvisejícího zařízení a 
vybavení v Misuratě. 

Práce na této velké zakázce, 
která byla pozastavena 
v únoru 2011 při povstání 
v Libyi, byly opětovně 
zahájeny v říjnu 2013.



SPOLEČNOST DOOSAN  
LENTJES DOKONČILA MODELY CFB
Společnost Doosan Lentjes dokončila vývoj 
svého dvoucyklonového a čtyřcyklonového 
fluidního zařízení (CFB). Přestože má již 30 let 
uznávanou a spolehlivou technologii kotů a 
více než 100 referencí z celého světa, ztrácela 
technologie CFB společnosti Doosan Lentjes 
pevnou půdu pod nohama kvůli silné 
konkurenci z hlediska nákladů a termínů 
provedení. 

Cílem vývoje RPM bylo zaplnit tyto mezery 
a udržet vysoký výkon kotlů. Tohoto cíle bylo 

dosaženo díky celostnímu přístupu k vývoji 
výrobku, spojení multifunkčního týmu 
odborníků, který zkombinoval optimální 
technické řešení, vytvoření hlediska 
zásobování i inteligentního prováděcího 
modelu. Čerpalo se i ze zkušeností odborníků 
z výrobní dílny a útvaru nákupu společnosti 
Doosan Heavy. Po úspěšné realizaci CFB 
RPM bude společnost Doosan Lentjes 
pokračovat ve vývoji RPM pro technologie 
odsíření a energetického využití odpadů.

 S P A R K :  N O V I N K Y

NOVÁ ENERGETICKÁ ZAKÁZKA V URUGUAYI
Společnost Doosan Škoda Power se pustí do další zakázky v Jižní Americe, 
jakmile budou zahájeny práce na zařízení s kombinovaným cyklem 400 MW 
Punta del Tigre v Uruguayi. Ve spolupráci se společností Hyundai 
Engineering & Construction Co Ltd dodá společnost Doosan Škoda Power 
turbogenerátor o výkonu 200 MW pro elektrárnu poblíž hlavního města 
Montevideo. 

Tato zakázka, kterou vypsala uruguayská elektrárenská společnost Usinas 
y Transmisiones Eléctricas, má hodnotu převyšující 450 milionů Kč. A 
charakterizuje nedávnou spolupráci společností Doosan Škoda Power a 
Hyundai. 

Po zakázce Termotajasero v Kolumbii a Paco 2 x 153 MW v Panamě je Punta 
del Tigre třetí zakázkou, kterou v regionu Střední a Jižní Ameriky společnost 
Doosan Škoda Power od poloviny roku 2012 vyhrála. 

PRVNÍ DOJMY 
Doufám, že se vám bude první vydání 
časopisu Spark s novým vzhledem, který 
jsme přetvořili na základě vašich reakcí, 
líbit. Pokud máte jakékoliv poznámky 
k novému provedení nebo nápady, jak 
můžeme časopis dále zlepšit, kontaktujte 
vydavatelský tým na e-mailové adrese 
sparkmagazine@doosan.com. 

Brzy se vám dostane do rukou také zcela 
nová publikace s názvem Doosan. Tu 
vydává společnost Doosan Heavy 
Industries jako prostředek ke sdílení 
příběhů a událostí z celé skupiny, propagaci 
filozofie One Doosan, Doosan Way i ke 
vštěpování pocitu hrdosti v rámci 
celosvětové organizace. Rád bych, abyste 
se podívali, co se děje ve světě Doosan, a 
pokud máte k našemu letáku jakoukoliv 
poznámku, rád ji předám svým kolegům 
z týmu DHI Corporate Communications. 

V letošním roce se můj tým Corporate 
Communications zaměří na to, jak můžeme 
lépe ve světě propagovat naše výrobky a 
služby. Sem patří maximalizace potenciálu 
digitálních kanálů a sociálních platforem, 
díky nimž můžeme lépe kontaktovat 
potenciální zaměstnance i zákazníky a 
povýšit naši práci s veřejností s cílem 
posílit svůj profil na klíčových trzích. 

S potěšením vám mohu sdělit, že 
globální strategie CSR byla schválena na 
úrovni vedení skupiny. Hlavním cílem této 
strategie je řešení problémových oblastí, na 
které jste nás upozornili v loňském 
průzkumu Doosan Way. Teď budu úzce 
spolupracovat s týmy CSR ve 
společnostech Doosan Lentjes, Doosan 
Babcock a Doosan Škoda Power na 
vytvoření podrobných plánů CSR v souladu 
se strategií skupiny. Rád vás budu v dalších 
vydáních časopisu Spark informovat o 
dosažených výsledcích.

Nick Johnson
ředitel, Corporate Communications
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„Do roku 2014 
vstupujeme s mnohem 
pozitivnější náladou. 
Pomalá cesta 
k ozdravení světového 
hospodářství 
stimuluje výrobu, 
zatímco rostoucí 
urbanizace podporuje 
pokračující poptávku 
po infrastruktuře.“ 
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Otázka: Můžete nám říct něco více o strategii 
skupiny Doosan na rok 2014?
Odpověď: Abychom si mohli dát rok 2014 do 
kontextu, musíme vzít v úvahu rok 2013, který 
byl jedním z nejobtížnějších roků v historii 
skupiny Doosan. Celosvětový pokles 
ekonomiky byl mnohem horší, než jsme 
předpokládali, a výsledný nedostatek velkých 
stavebních zakázek měl dramatický dopad na 
celé podnikání skupiny Doosan, a to 
v segmentu energetiky, vodohospodářství i 
výstavby. 

S potěšením vám však mohu sdělit, že vstup 
do roku 2014 je mnohem pozitivnější. Pomalá 
cesta k ozdravení světové ekonomiky stimuluje 
výrobu, zatímco rostoucí urbanizace podporuje 
pokračující poptávku po všech formách 
infrastruktury. 

Energetika má na tento vývoj obrovský vliv, 
který urychluje potřebu tradiční a udržitelné 
energie a přináší velké technické a stavební 
zakázky. S tímto pozitivnějším prostředím na 
obzoru je naší povinností ujistit se, že máme 
dobré postavení na to, abychom se těchto 
nových příležitostí chopili. 

Jednou z klíčových oblastí našeho zájmu 
bude rozšíření našeho podnikání s cílem zajistit 
stabilnější a stálejší tržby, zejména pak 
prostřednictvím vývoje oblasti služeb 
společnosti Doosan Heavy a vývoje 

rozmanitějšího sortimentu služeb a zařízení pro 
stavební segment. Společnostem Doosan 
Babcock, Doosan Lentjes a Doosan Škoda 
Power toto nové období růstu otevírá dveře 
k celé řadě příležitostí po celém světě. 

Jedním z nejžhavějších trhů pro společnost 
Doosan Babcock je v současné době Velká 
Británie, a to díky její poptávce po nových 
stavbách jaderných zařízení. Jsem si jistý, že 
budeme schopni získat velký podíl zakázek, 
které budou vypsány, a to díky našim 
schopnostem, které jsme již v jaderném odvětví 
ve Velké Británii prokázali. Tento segment nás 
již velmi dobře zná a důvěřuje nám a jaderný 
sektor ve Velké Británii podporujeme již od jeho 
počátku v polovině 20. století. Nedávno 
podepsaná podniková smlouva s EDF je pouze 
jedním z příkladů toho, jak je naše odbornost 
zakořeněná v myslích našich zákazníků. Dále to 
prokazuje schopnosti, na které se musíme 
zaměřit při našich iniciativách na úrovni skupiny 
za účelem stabilizace našeho podnikání. 

Pro společnost Doosan Lentjes odhaluje 
návrat ekonomiky přístup k lepším příležitostem 
pro všechny výrobky. V posledních dvou letech 
jsme dokončili práci na vývoji nabídky výrobků 
společnosti Lentjes a nyní můžeme začít sklízet 
plody na světovém trhu se sortimentem 
výrobků, který nám může dát výhodu oproti 
našim konkurentům. Zejména jsou tu slibné 

H L A V N Í  Č L Á N E K :  R O Z H O V O R  S   C E O

KDYŽ 
PŘÍLEŽITOST 
KLEPE NA DVEŘE  
UPLYNULÉ DVA ROKY BYLY CHARAKTERIZOVÁNY 
ZMĚNOU A VÝZVOU. A CO MŮŽEME ČEKAT 
V ROCE 2014? ABYCHOM TO ZJISTILI, POŽÁDAL 
ČASOPIS SPARK O ROZHOVOR CEO SPOLEČNOSTI 
DOOSAN POWER SYSTEMS, JINWON MOKA.
PORTRÉT: PETER SEARLE
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příležitosti pro fluidní zařízení v jihovýchodní Asii a 
projekty energetického využití odpadů v metropolích 
po celém světě. 

Společnost Doosan Škoda Power poněkud 
ignorovala obecný trend ve skupině v roce 2013, 
neboť zažila silný ziskový rok. Celkově je zde však 
velký prostor k rozvoji, zejména z hlediska péče o trh 
mimo Evropu. Velkého pokroku jsme již dosáhli při 
zajištění rozmanitosti obsazovaných trhů. V době 
akvizice v roce 2009 měla společnost Doosan Škoda 
Power zakázky především z České republiky. 
Působivé je, že loni pocházely všechny získané 
zakázky z oblastí mimo Českou republiku. Dalším 
krokem v jejím vývoji bude další rozšíření na trhy 
mimo Evropu.

Otázka: Na jaké projekty se zaměříme v roce 2014?
Odpověď: Jedním z těchto kroků je velmi důležitá 
uhelná elektrárna v Turecku, která bude čerpat ze 
zkušeností celé skupiny, včetně střediska výzkumu a 
vývoje kotů. Na obzoru je projekt na lignitové zařízení 
Turow EPC v Polsku. 

Společnost Doosan Heavy prozkoumává také 
obchodní oblasti, ve kterých můžeme využít našich 
odborných znalostí k zajištění nových významných 
zdrojů příjmu. První z nich je oblast nezávislých 
poskytovatelů energie, kde bychom mohli investovat 
do elektráren, jejich rekonstrukce a následného 
provozu. To vidíme jako globální příležitost, a pokud ji 
využijeme, mohli bychom se poohlédnout po 
brownfieldech po celém světě. 

Další iniciativou je rozvoj informační a 
komunikační technologie, která nám umožní 
předvídat poruchu v jakékoliv elektrárně ještě dříve, 
než k ní dojde. Již teď můžeme prověřovat a 
interpretovat zpětnou vazbu z elektráren, takže 
dalším krokem bude „předvídavější“ proces, který 
posílí servisní služby v souladu se strategickými 
plány skupiny. Možnosti výroby původních dílů 
společnosti Doosan Babcock budou důležité 
k maximalizaci potenciální hodnoty této oblasti 
podnikání. 

Tyto projekty představují skutečné příležitosti pro 
všechny tři naše společnosti v Evropě a od nás 
budou vyžadovat další rozvoj spolupráce se 
společností Doosan Heavy. 

Otázka: Můžeme letos očekávat nějaké významné 
interní iniciativy ve skupině Doosan? 
Odpověď: Jak ve svém novoročním poselství uvedl 
předseda představenstva Doosan YM Park: rok 2014 

je rok Doosan Way. Vštěpování principů Doosan Way 
zůstává prioritou pro celou skupinu, od 
představenstva až po dělníky. 

Jedním z klíčových zjištění průzkumu Doosan 
provedeného v loňském roce byla potřeba zlepšení 
společenské odpovědnosti naší společnosti (CSR). 
S našimi spolupracovníky v Koreji úzce 
spolupracujeme na vytvoření globálního 
strategického rámce společenské odpovědnosti 
společnosti, který respektuje potřebu lokální 
flexibility. Musíme zajistit, aby nám naše struktura 
umožnila řešit společenskou odpovědnost 
společnosti způsobem, který je smysluplný pro naši 
společnost i naše lidi. 

S potěšením jsem přijal zprávu o činnostech 
v rámci společenské odpovědnosti ve společnostech 
Doosan Babcock, Doosan Lentjes a Doosan Škoda 
Power. Nyní bych rád vyjádřil svůj vděk všem, kteří 
se do těchto činností zapojili. Jen tak dál!

Další oblastí pro rozvoj je prodej. Nevěříme, že 
jsme z naší prodejní sítě v loňském roce vytěžili 

maximum, a proto se letos zaměříme na vytvoření 
lepší synergie mezi našimi prodejními týmy v Evropě 
a společností Doosan Heavy, abychom zlepšili 
celkové výsledky prodeje u celého sortimentu 
výrobků a služeb. 

Když se podíváme blíže k nám, stále existuje 
velká příležitost k vylepšení spolupráce. U skupiny 
společností s hodně odlišným kulturním pozadím 
musejí existovat i rozdíly ve způsobu práce. Tyto 
rozdíly však musíme překonat a pracovat společně 
bez ohledu na kulturní či funkční hranice. 

Projekt přeměny biomasy v Gardanne ve Francii, 
který vyžaduje spolupráci lidí ze všech tří 
společností, vytváří vynikající prostředí pro řešení 
této zakázky. Na začátku tohoto roku povedeme 
několik otevřených porad s týmem z Gardanne, 
abychom prověřili, co funguje dobře, kde a proč 
existují problémy a jak můžeme vyřešit vše, abychom 
zlepšili naše celkové řešení zakázky. To nám 
poskytne hodnotný náhled na další projekty, na 
kterých bude spolupracovat celá skupina.

H L A V N Í  Č L Á N E K :  R O Z H O V O R  S   C E O

2014
Rok 2014 je rok  
Doosan Way. Vštěpování 
principů Doosan Way 
zůstává prioritou pro 
celou skupinu
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„S potěšením jsem přijal zprávu o činnostech 
v rámci společenské odpovědnosti ve 
společnostech Doosan Babcock, Doosan Lentjes a 
Doosan Škoda Power. Nyní bych rád vyjádřil svůj 
vděk všem, kteří se do těchto činností zapojili. Jen 
tak dál!“

Otázka: Za posledních několik let jsme zažili 
dosti závažné změny. Můžeme očekávat další 
změny i v roce 2014? 
Odpověď: Dokud se bude trh vyvíjet, musíme se 
mu přizpůsobovat, ale určitě neočekáváme, že se 
budou opakovat poslední dva roky. Provedeme 
nějaké drobné změny z hlediska kontroly výrobku, 
ale spíše se budeme sžívat s již provedenými 
změnami. Od roku 2014 bychom měli zadržovat 
stabilitu napříč celou organizací. Stabilita nám 
umožní další růst. 

Rok 2014 bude posledním rokem, kdy budeme 
pociťovat dopady starších projektů, takže rok 2015 
vypadá mnohem slibněji! 

Otázka: Čeho chcete v roce 2014 dosáhnout? 
Odpověď: To je jednoduché: pokud se do konce 
roku 2014 setkám s příklady skutečné spolupráce 
napříč celou organizací, budu mít pocit, že jsme 
dosáhli něčeho opravdu významného. Kromě toho 
by mohl být tento rok 2014 zásadní pro nás všechny 
díky dobře stanovené strategii pro vývoj výrobku i 
vztahy se zákazníky, ale i díky pokračující integraci 
se společností Doosan Heavy.

H L A V N Í  Č L Á N E K :  R O Z H O V O R  S   C E O

Tímto bychom rádi pogratulovali následujícím zaměstnancům  
k jejich dlouholeté práci pro skupinu Doosan.

PRACOVNÍ VÝROČÍ  

J Vosejpka 50 Plzeň

M Blecha  45 Plzeň

J Bořík 45 Plzeň

H Malíková  45 Plzeň 

P Pečený  45 Plzeň

M Sláma 45 Plzeň

V Todák  45 Plzeň

J Benýr 40 Plzeň

GD Cairns  40 Tipton 

H Eismannová  40 Plzeň

J Fuchs 40 Plzeň

J Janeček 40 Plzeň

J Lang 40 Plzeň

O Niedermayer  40 Plzeň

J Peprný  40 Plzeň

V Polívka  40 Plzeň

P Šerý 40 Plzeň

M Vlasta  40 Plzeň

V Bouše 35 Plzeň

P Bratrych  35 Plzeň

L Hrudičková  35 Plzeň

J Metlický  35 Plzeň

M Peteřík  35 Plzeň

J Sládek  35 Plzeň

P Valenta  35 Plzeň

M Zuska  35 Plzeň

L Matas  30 Plzeň

J Novák 30 Plzeň

S Sen 30 India

C Strangfeld 30 Radebeul

A Haeger 25 Ratingen

H Kraft 25 Ratingen

R Muszkiewicz 25 Ratingen

M Baranowski 20 Ratingen

P Blättermann 20 Ratingen

H Esters 20 Ratingen

J Gall 20 Ratingen

KP Goddard 20 Tipton

C Gräbener 20 Ratingen

KJ Jakowyszyn 20 Selby

I McDowall 20 Renfrew

L Mrowiec 20 Rybnik

T Neuman 20 Rybnik

W Vause 20 Selby 

R Wośko 20 Rybnik

S Ziemniak 20 Ratingen

J Zimny 20 Rybnik

M Badura 15 Rybnik

M Bogacki 15 Rybnik 

F Burns 15 Renfrew

J Cadden 15 Renfrew

LR Currie  15 Renfrew

AS Harrison 15 Renfrew

A Horne 15 Renfrew

M Jagieła 15 Rybnik

MG Kerswell 15* Crawley

S Mańka 15 Rybnik

SM McGeever 15 Selby

S McIntosh 15 Renfrew

R McMullen 15 Renfrew

SC Mitchell 15 Renfrew

ER Shearer 15 Renfrew

A Smołka 15 Rybnik

JM Tabiner 15 Selby

P Zatoń 15 Rybnik

M Breuer 10 Ratingen

SJ Cadwallader 10 Renfrew

P Crowther 10 Renfrew

R Cunningham  10 Renfrew

J Donnelly  10 Renfrew

G Davies 10 Crawley

AL Earl 10 Selby

C Edwards 10 Tipton

B Jakimowitsch 10 Ratingen

E M Karlsson 
Carruthers 
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Renfrew

A Klott 10 Ratingen

DJ Knox  10 Tipton

T Marsh 10 Renfrew

I Metzig 10 Radebeul

I Pettigrew 10 Renfrew

N Richards 10 Selby

V Saß 10 Ratingen

JA Welch  10 Westlakes

Jméno Počet roků Společnost 

„S potěšením jsem 
přijal zprávu o 
činnostech v  
rámci společenské 
odpovědnosti ve 
společnostech Doosan 
Babcock, Doosan 
Lentjes a Doosan 
Škoda Power. Nyní 
bych rád vyjádřil svůj 
vděk všem, kteří se do 
těchto činností 
zapojili. Jen tak dál!“
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* ýročí dosáhl v roce 2012

1. ŘÍJEN – 31. PROSINEC 2013

Jméno Počet roků Společnost 



ikdo nemůže očekávat, že v oblasti 
energetiky uspěje bez zavedeného 
systému řízení a bez udržování 
standardního souboru podnikových 
předpisů, podle kterých všichni 
postupujeme. 

Společnost Doosan Babcock se mění a 
vyvíjí, a s tím i způsob řízení jednotlivých 
oblastí, aby byly zajištěny interní potřeby 
společnosti a jejích klientů. 

V důsledku toho jsme vytvořili soubor 
podnikových předpisů, které pomáhají řídit 
společnost. Žádný ze zaměstnanců je 
nepotřebuje všechny, ale řada těchto 
předpisů je důležitá pro způsob plnění 
našich každodenních pracovních 
povinností. 

Podnikové předpisy snižují rizika, 
podporují bezpečnost práce, pomáhají 
udržovat vysokou kvalitu a dobrou 
kontrolu a současně tvoří pevný základ 
našich cílů udržitelnosti. Nevyžadují tolik 
pozornosti jako nový klient nebo nová 
zakázka, ale jsou důležité pro další 

úspěchy společnosti Doosan Babcock. 
Tyto předpisy určují, jak dodáváme 
výrobky a služby řízeným, konzistentním a 
efektivním způsobem, a respektují 
všechny platné předpisy, normy a zákony. 

Podnikové předpisy, normy a 
certifikace
Abychom se ujistili, že tyto podnikové 
předpisy jsou tak dobré, jak jen mohou být, 
používáme normy vydávané a spravované 
Britským normalizačním úřadem (BSI) a 
Mezinárodní normalizační organizací 
(ISO). Tyto soubory nezávisle 
auditovaných norem prokazují náš 
závazek k řádnému řízení. 

„Náš systém řízení je založen na třech 
normách: ISO 9001, která řeší jakost, ISO 
14001, jež je zaměřena na ochranu 
životního prostředí, a OHSAS 18001, která 
se věnuje bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví,“ vysvětluje Tom Devers, vedoucí 
útvaru dozoru a certifikace Doosan 
Babcock. „Tyto normy jsou pro náš systém 

řízení zásadní a každá z nich zahrnuje 
požadavek na zdokumentované postupy: 
je nutné mít tyto postupy písemně 
zdokumentované, abychom je mohli 
udržovat pro zachování naší certifikace.“ 

Tyto normy se podrobují nezávislým 
auditům, a proto je důležité, aby je každý, 
kdo za jejich dodržování nese 
odpovědnost, bral vážně: „Vždy, když se 
účastníme výběrového řízení na novou 
zakázku, musíme prokázat, zda 
používáme správné normy,“ uvádí Tom. 
„Bez nich se nedostanete do užšího 
výběru. Klienti si chtějí být jistí, že máme 
zavedený řádný systém řízení naší práce. 
A pokud tento požadavek norem 
nesplňujeme, jedná se o velký problém.“ 

Tom poukázal na to, že pokud bychom 
podnikové předpisy neaktualizovali, přišli 
bychom o certifikaci. V důsledku toho 
bychom byli vyřazeni z výběrového řízení 
na určitou zakázku. Certifikace našeho 
systému řízení je v zásadě naší licencí 
k fungování.
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ZÁKLADNÍ 
PRVEK 
PROCESU
UDRŽOVÁNÍ DOKONALOSTI ZPŮSOBU, JAKÝM VE SPOLEČNOSTI 
DOOSAN BABCOCK ŘÍDÍME RIZIKA, JDE RUKU V RUCE S NAŠIM 
INOVAČNÍM PŘÍSTUPEM KE SPOLUPRÁCI S KLIENTY A S 
POSKYTOVÁNÍM TĚCH NEJLEPŠÍCH SLUŽEB. VÝZNAMNOU 
SOUČÁSTÍ TOHOTO PROCESU JSOU PODNIKOVÉ PŘEDPISY.

 N A H L É D N U T Í :  P O D N I K O V É  P Ř E D P I S Y
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Všeobsahující předpisy
Společnost Doosan Babcock má 
v současné době okolo 450 podnikových 
předpisů, z nichž všechny musejí být 
pravidelně kontrolovány a aktualizovány. 
Tom měl na starosti aktualizaci 
podnikových předpisů s cílem zajistit, aby 
odpovídaly aktuální organizační 
struktuře, a v průběhu tohoto procesu 
zjistil, že mnoho pracovníků si nebylo 
jisto, co vlastně podnikové předpisy jsou, 
k jakému účelu slouží a jak k nim mohou 
získat přístup. 

„Odpovědnost za podnikové předpisy 
a jejich obsah mají vlastníci jednotlivých 
předpisů, což jsou vedoucí pracovníci 
příslušných oblastí. Ti jsou odpovědni za 
jejich udržování a aktualizaci,“ uvádí Tom. 

Tom a jeho tým nesou odpovědnost za 
udržování všech podnikových předpisů 
společnosti i za jejich uložení na jednom 
místě: „Takto můžeme zajistit, aby 
podnikové předpisy po svém dokončení 
splňovaly podnikové normy. Součástí 

naší dozorčí funkce je zkontrolovat tyto 
předpisy před jejich vydáním.“ 

Zjistili jsme, že zaměstnanci se někdy 
snaží zjistit další informace o 
podnikových předpisech v různých 
systémech Doosan Babcock. V reakci na 
to jsme vytvořili novou platformu na bázi 
systému SharePoint, kde budou uloženy 
všechny nové podnikové předpisy 
společnosti. Tato platforma bude 
umístěna v našem systému IQ/intranet. 

Systém SharePoint umožní vedoucím 
pracovníkům ukládat všechny předpisy 
na jednom místě. Funkce tohoto systému 
navíc umožní použití pracovního toku pro 
jasné a snadné užívání.

Tom tvrdí, že systém pracovního toku 
bude pro vedoucí pracovníky intuitivnější: 
„Například po jednom roce od schválení 
podnikového předpisu obdrží vlastník 
předpisu e-mail s dotazem, zda je předpis 
a jeho obsah stále platný. Tato roční 
kontrola je důležitým kontrolním prvkem a 
my všichni si musíme být vědomi jeho 

významu.“ Předpisy vyžadují pravidelné 
ověřování, aby odrážely aktuální a 
nejlepší postupy. 

Z toho vyplývá následující: my všichni 
musíme pracovat společně na tom, 
abychom zajistili aktuálnost našich 
předpisů, jež budou odrážet aktuální 
organizaci. Také musíme pochopit, které 
podnikové předpisy se vztahují na naši 
práci, a ověřit, zda se tyto předpisy 
dodržují. Pokud všichni uděláme něco, 
nezůstane na nikoho velký kus práce. 

„Tyto normy se podrobují 
nezávislým auditům, a proto  
je důležité, aby je každý, kdo  
za jejich dodržování nese 
odpovědnost, bral vážně.“

„Z toho vyplývá následující: 
my všichni musíme pracovat 
společně na tom, abychom 
zajistili aktuálnost našich 
předpisů, jež budou odrážet 
aktuální organizaci.“

 N A H L É D N U T Í :  P O D N I K O V É  P Ř E D P I S Y



e svou výškou 110 metrů je komín 
reaktoru číslo jedna ve Windscale 
v Sellafieldu jednoznačně nejvýraznější 
dominantou regionu West Cumbria, a to 
již od jeho postavení ve 40. letech 
minulého století. Byl jednou z prvních 
staveb v tomto závodě. Byl prvním ze 
dvou komínů postavených pro účely 
provozu reaktorů, které se používaly 
k výrobě plutonia pro vojenské účely 
v průběhu studené války. V roce 1957  
se zde stala doposud jediná významná 

jaderná nehoda, ke které kdy došlo ve Velké Británii. 
Nyní, po více než 50 letech od ukončení provozu, 

byly zahájeny práce na vyčištění komínu číslo jedna a 
jeho odstavení z provozu.

Průkopníci v jaderné energetice 
V roce 2001 společnost Doosan Babcock získala 
zakázku na demolici filtrační stanice a souvisejícího 
zařízení, které tvoří komín číslo jedna reaktoru ve 
Windscale v Sellafieldu. Po období plánování a 
přípravných prací byly v červnu 2013 zahájeny hlavní 
demoliční práce. 

Filtrační stanice byly původně zabudovány v horní 
části komínů po zahájení stavby komínů reaktorů na 
naléhání fyzika a průkopníka v oblasti jaderné energie 
a držitele Nobelovy ceny Johna Cockcrofta. Tímto 
způsobem se měla udržet radioaktivní kontaminace 
v případě nehody. Pracovníci v oboru v té době 

považovali návrh Cockcrofta za příliš nákladný a 
časově náročný, čímž si filtrační stanice vysloužily 
přezdívku „Cockcroftova pošetilost“. Při požáru v roce 
1957 však filtrační stanice v komínu číslo jedna 
zabránila tomu, aby došlo k nejhorší jaderné 
katastrofě ve Velké Británii, jelikož pohltila většinu 
kontaminace. Po požáru byly komíny utěsněny a 
znečištěné filtry byly odstraněny, aby bylo možné 
izolovat přívody vzduchu. 

Jedinečné výzvy
Jelikož již proběhl rozklad většiny radiace, došlo pro 
účely demontáže k otevření komínu číslo jedna poprvé 
za 17 let. Práce začaly odstraněním čtyř těžkých 
navijáků z horní části komínu, který byl namontován 
před mnoha lety pro účely usnadnění vnitřní údržby 
tělesa komínu. 

Přístupový můstek pro demontáž filtru, který tvoří 
52 tun ocelové konstrukce, otevřeli technici ze 
společnosti Doosan Babcock v červnu 2013 a nyní byl 
demontován. Vzniklý odpad byl odvezen do skladiště 
odpadu v Driggu poblíž Sellafieldu ke konečné 
likvidaci.

Nyní probíhají práce na demolici konstrukce filtrační 
stanice a z obvodových stěn filtrační stanice bylo 
odstraněno 66 tun zdiva. Hned poté následoval 
železobeton ze střešních částí filtrační stanice. 

Jedná se o náročný projekt, jelikož je nutno zajistit 
bezpečné provádění prací v uzavřeném prostoru 120 
metrů nad zemí v tom nejhorším počasí v oblasti 

DEMOLICE 
KOMÍNU
JAK SE PROVÁDÍ DEMOLICE IKONY? ČASOPIS SPARK 
SE POKUSIL ZJISTIT VÍCE INFORMACÍ OD TÝMU 
SPOLEČNOSTI DOOSAN BABCOCK, KTERÝ STOJÍ ZA 
PROJEKTEM DEMOLICE KOMÍNU REAKTORU ČÍSLO 
JEDNA VE WINDSCALE, SELLAFIELD.

Z A M Ě Ř E N O  N A  P R O J E K T Y :  S E L L A F I E L D
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S 
Projekt demolice 
filtrační stanice je 
dvouletý projekt, jehož 
hlavní přípravná část 
zabrala první půlrok. 
Následovalo období  
18 měsíců realizace 
projektu demolice, 
která byla rozdělena 
do osmi etap: 

POSTUP ODSTAVENÍ 
Z PROVOZU 

1Odstranění 
přístupových lan 

2 Stavba přístupové 
konstrukce 

3Demolice zdiva 
filtrační stanice 

4Odstranění 
přístupového můstku 

k filtrační stanici

5 Odstranění podlahy 
filtrační stanice 

6Odstranění střechy 
filtrační stanice 

7Odstranění ocelové 
konstrukce krovu 

pomocí průmyslového 
výtahu 

8Rekonfigurace 
ocelové konstrukce 

výtahu Alimak 



Cumbria. Technická náročnost spočívá v tom, že je 
nutno brát v úvahu radiologická i klasická omezení 
odstávky a zároveň zajistit, aby konstrukce komínu 
zůstala stabilní a po celou dobu procesu byl zajištěn 
přístup k zařízení. 

„Demolice komínu bude vizuálním prokázáním 
našeho závazku pomoci společnosti Sellafield Ltd a 
Úřadu pro odstavení jaderných zařízení z provozu 
s vyčištěním prostor v Sellafieldu. 

„Komíny byly skutečným technickým úspěchem 
z hlediska stavby a jsou odkazem průkopníků 
v jaderném průmyslu, kteří je postavili. V současné 
době využíváme odborné znalosti jaderné 
problematiky společnosti Doosan Babcock z  
projektu odstávek po celé Velké Británii a 
v Sellafieldu k bezpečné demolici horní části komínu 
reaktoru.

„Plánujeme dokončit odstranění konstrukce 
filtrační stanice do léta 2014. Společnost Sellafield Ltd 
má pak plány na demolici difuzoru a tělesa komínu 
v průběhu dalších několika let. 

„Jedná se o opravdovou příležitost pro společnost 
Doosan Babcock, v níž může své odborné znalosti 
prokázat světovému jadernému průmyslu úspěšnou 
realizací tohoto projektu, který byl tak dlouho zkoumán 

odborníky z celého světa.“ 
Richard Reeves, ředitel projektu společnosti 

Doosan Babcock, dodal: „Pro společnost Doosan 
Babcock je to výstavní zakázka a náš tým velmi  
pilně spolupracuje s týmem v Sellafieldu, aby zajistili 
úspěšnou realizaci projektu. S našimi kolegy ze 
Sellafieldu pracujeme jako jeden tým, abychom 
vytvořili robustní, bezpečný a účinný plán demolice 
komínu. Při přípravě fyzické demolice jsme museli 
překonat mnoho závažných problémů, včetně 
rekonstrukce přístupových plošin a stavby velké 
ocelové přístupové konstrukce, aby bylo možné 
provést jádrové vrtání konstrukce filtrační stanice. 

„V části filtrační stanice komínu je cca 500 tun 
stavebního materiálu, včetně ocelových konstrukcí, 
cihel a zdiva, přičemž při celkové demolici komínu 
celkem bude nutno odvést 5 000 tun materiálu.“

Zajištění bezpečnosti 
Práce na odstavování jaderných zařízení z provozu 
vyžadují pečlivé dodržování norem bezpečnosti práce 
a jakosti, včetně zaměstnávání osob s příslušnou 
kvalifikací a zkušenostmi (SQEP). Jako u každé 
demolice je důležitá etapizace. 

Nenahraditelná je také týmová práce v místě 

demolice. Proto týmy ze společností Doosan Babcock 
a Sellafield úzce spolupracovaly, aby zajistily realizaci 
projektu ve stanoveném termínu a v rámci 
stanoveného rozpočtu. 

Práce budou pokračovat navrtáním a následným 
odstraněním filtrační stanice, poté bude následovat 
odstranění střešních částí filtrační stanice a ocelové 
konstrukce a dále demontáž přístupového lešení a 
přemístění výtahu Alimak, aby mohlo proběhnout 
další odtavování.

V současné době se předpokládá, že projekt bude 
dokončen v srpnu roku 2014, přičemž celý tým 
usilovně pracuje na dodržení tohoto termínu a 
zároveň hledá příležitosti k urychlení realizace. 

Tým společnosti Doosan Babcock navíc realizuje 
plán údržby a modernizace komplexu komínu ve 
spolupráci se společností Sellafield Ltd, aby bylo 
zajištěno, že ostatní stavby zůstanou ve stavu 
vhodném k dalším pracím. Tato práce zahrnuje 
drobné údržbářské práce, ale i kompletní opravy a 
modernizace přístupových plošin a ocelových 
konstrukcí ve výškách. 

Tyto práce budou pokračovat do roku 2015, až 
bude společnost Sellafield Ltd připravena zahájit další 
etapu demolice komínu.

Z A M Ě Ř E N O  N A  P R O J E K T Y :  S E L L A F I E L D
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tun stavebního matriálu,  
který tvoří část filtrační  

stanice komínu, včetně ocelové 
konstrukce, cihel a zdiva

Zakázky společnosti 
Doosan Babcock pro 
Sellafield představují 
více než dva miliony 
člověkohodin bez 
nehod s důsledkem 
časové ztráty 

500
2 MILIONY



ELEKTRÁRNA
Energetické zpracování odpadů (waste-to-energy, WtE) dává jako zdroj obnovitelné energie dokonalý smysl: obnova 
energie vytvářené při spalování odpadů ve formě elektřiny nebo tepla a její řádné využití. Dnes po celé Evropě funguje 
více než 500 zařízení na energetické zpracování odpadů. Každá dodávka odpadu je jiná, proto je nutné vyvážit 
fyzikální vlastnosti odpadního paliva a případný dopad na životní prostředí s potenciálem produkce energie z odpadu 
a obnovitelného obsahu. Stejně jako odborníci v oboru, tak i Doosan Lentjes využívá nejlepší dostupné technologie  
na základě těchto faktorů, ale i z hlediska velikosti a místa zařízení na energetické zpracování odpadů. 

E N E R G E T I C K É  Z P R A C O V Á N Í  O D P A D Ů 

 

Nyní po celé Evropě funguje  
více než 500 zařízení na 
energetické zpracování odpadu 
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V roce 2010 vyprodukovalo 27 v té době 
členských zemí EU více než 250 milionů 
tun komunálního odpadu
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1 RPŘÍJEM
 Po příjmu odpadu se neskladný 

materiál rozřeže. Pomocí 
zásobníků je možné vyvážit různá 
množství (např. o víkendech)  
i jakosti. To umožňuje lepší mísení 
a zlepšuje celkovou kvalitu paliva.

2 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
 Roštový spalovací systém 

společnosti Doosan Lentjes 
produkuje kouřové plyny s vysokým 
energetickým obsahem, přičemž 
nespalitelné látky se přeměňují na 
popel neutrální k životnímu 
prostředí, který lze využít ke 
stavebním účelům. To má pozitivní 
vliv na recyklaci.

3   LIKVIDACE EMISÍ 
 Moderní zařízení na energetické 

zpracování odpadu usilují o to, aby 
měly téměř nulový dopad na kvalitu 
ovzduší v místě provozu. Proces 
likvidace emisí společnosti Doosan 
Lentjes zajišťuje, aby všechny 
odpadní plyny ze zařízení tohoto cíle 
dosahovaly, a splnily tak přísné 
zákonné požadavky. 

 

4   EXPORT ENERGIE 
 Pára produkovaná horkými 

plyny v kotli se přivádí do parní 
turbíny, která vyrábí elektrickou 
energii, z níž se převážná  
část exportuje do sítě. Páru  
lze využít také přímo pro  
průmyslové procesy nebo pro 
komunální vytápění. 

OD ODPADU K ENERGII: JAK TO FUNGUJE 

2

3

4

250+MILIONY
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Skupina ASG patřící do oblasti servisních služeb společnosti Doosan 
Babcock podporuje velkou část práce, kterou realizuje UK MRO, Mezinárodní 
služby, Služby v oblasti jaderné energetiky a Hlavní projekty. Zaměstnává 
více než 500 lidí a za posledních několik let rozšířila své činnosti a stala se 
jedním z ústředních prvků úspěchu skupiny Doosan při získávání nových 
klientů a udržování stávajících. 

Simon Cadwallader, vedoucí útvaru pro posuzování stavu zařízení, nám 
vysvětlil, že jeho jednotka se v rámci ASG Technology zaměřuje na 
poskytování komplexních řídicích služeb klientům. 

„Stručně řečeno, podporujeme klienty v řízení jejich podniků s cílem zajistit 
fungování, spolehlivost, provozuschopnost a bezpečnost po celou dobu 
životnosti. Může se jednat o tepelné elektrárny, jaderné elektrárny nebo kotle 
na spalinové teplo, petrochemické závody, loděnice atd. Poptávka po 
komplexních řídicích službách roste ve Velké Británii i za mořem, což 
znamená, že naše zakázková náplň se významně zvyšuje. Služby, které 
poskytujeme, mají dobrou odezvu v celé skupině Doosan, a proto jsme nyní 
partnerem v oblasti řízení kotlů na spalinové teplo ve společnosti Doosan 
Engineering & Construction. Dále jsme získali zakázky v USA, SAE, Kataru  
a Koreji. V našem regionu usilujeme o poskytování podpory dlouhodobého 
řízení majetku společnosti EDF (UK) Ltd jako jejich partner na projektu 
podpory pokročilého plynového reaktoru (AGR) po celou dobu jeho 
životnosti. 

Plánování 
Simon upozornil na uhelnou elektrárnu 2000 MW Eggborough v Yorkshiru 
jako příklad typu práce s přidanou hodnotou, kterou poskytují. 

„Jedná se o nezávislého energetického producenta, který hledá externí 
poskytovatele doplňkové technické podpory, kterou vyžadují, aby nahradili 
práci technického centra společnosti. Stali jsme se subdodavatelem podpory 
klienta a poskytovali mu odborné technické služby a znalosti řízení podniku 
s cílem zajistit, aby elektrárna při provádění svých podnikatelských potřeb i 
nadále dodržovala národní zákonné předpisy a požadavky pojišťoven.

Proto spolupracujeme s elektrárnou na identifikaci ohrožených míst 
elektrárny, koordinujeme kontroly a podporujeme plánování pro případy 
výpadků energie s cílem minimalizovat přerušení dodávky. 

Jako mnoho jiných elektráren, tak i Eggborough stárne (stojí již více než 40 

let), a stále je v provozu celá řada dílčích systémů, které již dávno přesluhují. 
Překračování životnosti elektrárny je možné s podporou, kterou ASG 
poskytuje ve spolupráci s dalšími útvary společnosti Doosan Babcock. 

„Musíme pochopit a aktivně realizovat ten nejvhodnější přístup k řízení 
bezpečného provozu těchto vysoce rizikových složek. K posouzení, kolik 
životnosti dané složce zbývá, potřebujete schopnosti a znalosti, abyste mohli 
stanovit, jaký druh strategie řízení musíte realizovat k přesnému zjištění 
zhoršení stavu.

Klienti také někdy vyžadují vedení a podporu v oblasti oprav jednotlivých 
komponentů za účelem prodloužení jejich provozní životnosti. ASG může 
poskytnout všechny tyto služby, a jakmile dojde na výměnu daného 
komponentu, můžeme společně s ostatními útvary skupiny Doosan zajistit 
klientům kompletní řešení výměny.“

Podstatou úspěchu ASG při prohlubování vztahů společnosti Doosan 
s klienty je zlepšování nabídky řízení integrity, kterou nyní používá pro celou 
řadu elektráren a zařízení. ASG se nyní zavázala „uzavřít kruh“ tím, že zůstane 
klíčovým partnerem poskytujícím technickou podporu po celou dobu životnosti 
až do okamžiku, kdy nastane potřeba postavit nové zařízení.

„A jak přijde čas, můžeme očekávat, že naším úkolem bude podporu 
poskytnout,“ říká Cadwallader. 

Při podrobné kontrole 
ASG Technology je důležitým hráčem v projektu přeměny biomasy v 
Gardanne. Před zahájením prací bylo nutné zjistit stav závodu. Útvar pro 
posuzování stavu zařízení (za podpory dalších útvarů skupiny Doosan) 
provedl posouzení stavu v porovnání s budoucím návrhem a provozními 
požadavky. 

Budoucnost ASG je světlá: více příležitostí pro spolupráci s klienty nejen 
z hlediska dodržování předpisů, integrity a plánování, ale také z hlediska 
využívání celého rozsahu schopností skupiny Doosan poskytnout klientům 
bezkonkurenční úroveň podpory jejich podniků. 

„Zajisté zde máme příležitost k rozšiřování řízení integrity ASG Technology 
ve Velké Británii i v zahraničí a doufáme, že díky tomu i v rámci celé skupiny 
Doosan,“ uvádí Cadwallader. ASG v zásadě poskytuje rozmanité služby, které 
umožní společnosti Doosan Babcock učinit i nemožné v oblasti podpory 
zařízení po celou dobu životnosti. 
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ZDOKONALOVÁNÍ PODPORY ZAŘÍZENÍ PO CELOU  
DOBU JEHO ŽIVOTNOSTI
CO DĚLÁ SKUPINA PRO PODPORU ZAŘÍZENÍ (ASG) A JAK ZAJIŠŤUJE SKUTEČNOU REÁLNOU 
HODNOTU ZAŘÍZENÍ INTERNĚ I PRO NAŠE KLIENTY? ABY ČASOPIS SPARK ZJISTIL VÍCE, POLOŽIL 
TYTO OTÁZKY SIMONU CADWALLADEROVI, VEDOUCÍMU ÚTVARU POSUZOVÁNÍ STAVU ZAŘÍZENÍ 
SPOLEČNOSTI DOOSAN BABCOCK.



Pro pracovníky skupiny Doosan jsou 
důležitými předměty přírodní vědy, 
technologie, strojírenství a matematika 
(STEM). Téměř polovina lidí ve společnosti 
Doosan Babcock má vzdělání v oboru STEM, 
ale velká část z nich dosáhne během příštích 
pěti let důchodového věku. Abychom se 
udrželi na trhu s rostoucí konkurencí, 
potřebujeme přijmout nové pracovníky 

s tímto vzděláním. 
Stále méně studentů však na školách 

studuje tyto předměty, a proto je pro nás 
dnes jednou z největších výzev pomoci 
studentům pochopit, jak mohou předměty 
STEM vést k zajištění zajímavé práce 
 po studiu. 

Jako odborníci v našem průmyslovém 
odvětví můžeme studentům ukázat, jak 

přírodní vědy a strojírenství fungují v praxi, 
což jim může pomoci, aby si uvědomili 
příležitosti a možnosti, které čekají na ty, kdo 
si zvolí studium předmětů STEM. 

Pokud jste z Velké Británie a máte 
vzdělání v oboru STEM, můžete pomoci 
motivovat mladé lidi tím, že se stanete 
ambasadorem STEM. Více informací najdete 
na adrese www.stemnet.org.uk/.

V celé Evropě je stále méně absolventů 
technických vysokých a středních škol, jelikož 
mnoho dětí odrazuje studium matematiky a 
přírodních věd. Z tohoto důvodu se mnoho 
technických firem snaží všemožně inspirovat mladé 
lidi, aby si zvolili technickou střední školu a poté i 
práci v oboru. 

V České republice vznikla iniciativa vzešlá od 
zástupců obchodní komory, krajských úřadů, 
místních zaměstnavatelů a školství, která má 
studentům představit svět možností, které otevírá 
dobré technické vzdělání. Dlouhodobým cílem je 
ovlivňovat povědomí veřejnosti o pracovních 
příležitostech v technických oblastech a zvýšit počet 
a kvalitu studentů místních základních škol, 
středních technických škol a univerzit. Doufáme, že 
z krátkodobého hlediska bude tato iniciativa 
podněcovat ředitele škol a školní poradce, aby 
motivovali žáky k pokračování technického studia. 

Hledání budoucích inženýrů 
Společnost Doosan Škoda Power, která již 

podporuje místní technickou univerzitu v České 
republice, se chtěla do této iniciativy zapojit. V 
důsledku toho se zástupci společnosti Jaroslav 
Milsimer, ředitel provozu turbín, Richard Kabuď, 
ředitel lidských zdrojů, Alexandra Krutá a Filip Hodr, 
členové týmu lidských zdrojů, a Jaroslav Seeman, 
předseda místní odborové organizace ZO OS 
KOVO, zúčastnili jednání s ředitelem místní střední 
školy, aby projednali způsob, jakým lze zatraktivnit 
technické profese pro mladé lidi.

Neformální spolupráce nabízí příležitosti pro 
místní podniky a podporuje plzeňskou střední 
průmyslovou školu jako atraktivní a prestižní střední 
školu. 

Filip Hodr, který má na starosti vztahy společnosti 
Doosan Škoda Power se školami a univerzitami, 
tvrdí: „Zvyšování zájmu o technické obory mezi 

mladými lidmi je důležité pro udržitelnou 
budoucnost naší společnosti. Kromě této nové 
iniciativy již realizujeme projekt Doosan Career 
Junior, který zajišťuje stipendium studentům na 
místních školách i praktické školení ze strany 
společnosti Doosan Škoda Power.“ 

Získávání praktických dovedností
Studenti středních škol nejsou jedinou oblastí zájmu 
vzdělávací kampaně společnosti. Doosan Škoda 
Power zavádí na Západočeské univerzitě nový kurz 
parních turbín. Dvouleté magisterské studium 
všeobecné energetiky, které nabízí Katedra 
energetických strojů a zařízení, je určeno zejména 
pro lepší přípravu studentů na práci ve společnosti 
Doosan Škoda Power. 

Jedná se o důležitý závazek společnosti, a to 
nejen z finančního hlediska (letos rozdala 

společnost cca 30 000 $), ale také z hlediska 
aktivního zapojení. Tento kurz jsme připravili ve 
spolupráci s univerzitou a vyučovat v něm budou 
i někteří zaměstnanci společnosti Doosan Škoda 
Power. Novým vedoucím katedry bude bývalý 
zaměstnanec Zdeněk Jůza, který díky své znalosti 
společnosti Doosan Škoda Power přesně ví, jaké 
znalosti a dovednosti si studenti potřebují osvojit. 

Filip Hodr uvádí: „Jediný související studijní obor 
na univerzitě je v současné době více zaměřený na 
jadernou energii. Náš nový kurz dá studentům větší 
flexibilitu, více praktického náhledu na práci, kterou 
děláme, a poskytne jim odbornější technické 
vzdělání. Také přiláká více studentů s těmi 
správnými dovednostmi do našeho kurzu. 
Společnost Doksan Škoda Power napoprvé přijala 
pět studentů a očekává, že od roku 2018 bude 
každým rokem kurz absolvovat 25 studentů.
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ČEŠTÍ INŽENÝŘI BUDOUCNOSTI 

CO JE STEM? 

ZDOKONALOVÁNÍ PODPORY ZAŘÍZENÍ PO CELOU  
DOBU JEHO ŽIVOTNOSTI



V Z T A H Y  S K U P I N Y  D O O S A N  S  V E Ř E J N O S T Í
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Společnost Doosan Lentjes poskytla o Vánocích celou řadu dárků pro děti 
z místních chudších rodin. Vzhledem k tomu, že poblíž měst Moers, Neukirchen a 
Kamp-Lintort žije téměř každé páté dítě v podmínkách chudoby, zmobilizovali 
jsme charitativní činnost společnosti. 

Ve spolupráci s charitou Klartext für Kinder, která bojuje proti chudobě dětí, 
připravila společnost Doosan Lentjes již posedmé vánoční strom dětských přání. 

V rámci této akce mohly děti napsat svá přání na kartičky, které pověsily na 
vánoční strom. Každý, kdo se chce zúčastnit, si vezme jednu kartičku s přáním a 
udělá vše pro jeho splnění. 

Díky štědrosti zaměstnanců viselo na vánočním stromě v jídelně společnosti 
Doosan Lentjes 75 přání. Pak jen stačilo dárky zabalit a doručit je dětem, aby na 
jejich tvářích vykouzlily velký úsměv. Mnohokrát děkujeme všem, kdo se této  
akce zúčastnili. 

ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI 
DOOSAN LENTJES PLNILI DĚTSKÁ 

Společnost 
Doosan Lentjes 

poskytla celou 
řadu pěkných 

dárků místním 
dětem z  

chudších rodin

Veřejnost
 75Na vánočním stromě v jídelně 

společnosti  Doosan Lentjes 
viselo 75 přání

Zástupci společnosti Doosan 
Babcock předali 20. prosince 2013 
šek na 25 000 ₤ organizaci Falkirk 
Provost Pat Reid na podporu akce 
Falkirk Christmas Appeal, která 
podporuje bezprizorné děti a rodiny 
z místní komunity. Tento dar byl 
věnován u příležitosti dosažení osmi 
milionů hodin odpracovaných bez 
jediného úrazu s následnou absencí 
v ropném a plynovém komplexu 
Grangemouth, což značí další 
obrovský úspěch v oblasti 

bezpečnosti práce. Jeden milion 
hodin bez zranění byl odpracován 
v roce 2013. 

Dave Cornforth, ředitel UK MRO 
společnosti Doosan Babcock 
připomíná, že to byla „skromná akce“, 
při níž jsme mohli takto prokázat naši 
podporu místní veřejnosti. 

Falkirk nebyl o letošních 
vánocích jediným příjemcem 
štědrých darů od zaměstnanců 
společnosti Doosan Babcock: 
zaměstnanci z města Renfrew 

předali šeky v celkové hodnotě více 
než 3 000 ₤ dvěma místním 
charitám jako gesto na podporu 
místní veřejnosti. Šek na 2 495 ₤ 
byl předán hospici Accord Hospice 
v Paisley, který poskytuje odborné 
paliativní zdravotní a 
ošetřovatelské služby. Dalších 
1 000 ₤ bylo předáno 
pečovatelskému domu Craigielea 
Care Home ve městě Renfrew, 
který poskytuje ošetřovatelské 
služby zhruba 85 obyvatelům.

SPOLEČNOST DOOSAN BABCOCK VĚNUJE 
25 000 £ NA CHARITATIVNÍ AKCI
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Společnost Doosan Babcock Energy 
Polska (DBEP) byla v celostátní soutěži 
organizované klubem Business Centre 
Club, největší organizací zaměstnavatelů 
v Polsku, označena za „dobře vnímanou 
společnost“ („Firma Dobrze Widziana“). 
Cílem této soutěže bylo ocenit ty 
společnosti, které jsou aktivní v oblasti 
společenské odpovědnosti podniku (CSR), 
ale také propagovat a motivovat 
podnikatele k zavedení zásad CSR do 
svých podnikatelských modelů. 

Hodnotící komise ocenila DBEP za její 
rozličné iniciativy, včetně dobrovolných 
činností zaměstnanců, sponzorování 
místních kulturních akcí a podporu 
rozvoje mladých techniků ze Slezské 
technologické univerzity. 

Na slavnostním večeru v Rybniku 
obdržela DBEP také titul „Dobrovolník 
roku“ v kategorii dobrovolných činností 
zaměstnanců.

„Tyto úspěchy dokazují, že finanční 
výsledky již dávno nejsou jediným 
kritériem úspěšnosti firmy,“ říká Andrzej 
Bienia, CFO společnosti Doosan Babcock 
Energy Polska. „Budování společensky 
odpovědného podniku je naší povinností 
vůči zaměstnancům, klientům a 
společnosti kolem nás.“

SPOLEČNOST DOOSAN 
BABCOCK ENERGY POLSKA 
UDĚLALA DOJEM 

CSR VYRÁŽÍ NA CESTU PO VELKÉ BRITÁNI
Vždy jsme věřili, že naši lidé mohou nabídnout jiný pohled na to, co bychom 
měli dělat jako odpovědný podnik, ale abychom zjistili, co přesně, museli jsme 
zaměstnance  oslovit. Za tímto účelem uspořádala společnost Doosan Babcock 
ve Velké Británii roadshow a zjišťovala názory zaměstnanců po celé Velké 
Británii na to, co můžeme v této oblasti udělat.

Roadshow začala v Tiptonu na konci listopadu, kde zaznělo několik 
proslovů, včetně programového prohlášení Martyna Fletchera, ředitele 
provozní podpory, a prezentace na podporu nápadů Iana Ellisona, ředitele pro 
udržitelnost u společnosti Jaguar Land Rover. Všechny tyto prezentace byly 
skvěle přijaty a podnítily spoustu nápadů a návrhů, co můžeme ještě udělat. 

Pokud máte nějaké nápady nebo se chcete zapojit do CSR ve  
společnosti Doosan Babcock, kontaktujte nás na e-mailové adrese 
sparkmagazine@doosan.com. 



V reakci na zaměstnanecký 
průzkum, který odhalil, že naše 

práce v oblasti společenské 
odpovědnosti podniku 
postrádá společenský 
závazek, byla nedávno 
ustavena skupina 
10 zaměstnanců 

společnosti Doosan Lentjes 
na podporu organizace 

Ratingen Tafel e.V., která byla 
založena v dubnu 2008 a zaměřuje 
se na pomoc lidem v nouzi formou 
poskytování potravin.

Každý den se vyhazují tuny 
potravin, a to bez ohledu na to, že 
stále více lidí trpí hladem. 
Organizace Ratingen Tafel sbírá 

potraviny, které jsou stále 
použitelné a mohou být poskytnuty 
lidem v nouzi. Mezi darovanými 
potravinami jsou rohlíky, jídlo, 
koláče, mléko, ovoce a zelenina. 

Abychom pochopili, jak přesně 
organizace Ratingen Tafel funguje, 
zúčastnili se členové týmu pro 
společenskou odpovědnost 
podniku (CSR) rozvozu potravin 
nemocným 
a osamoceným 
lidem, včetně 
návštěvy ústavů 
pro přistěhovalce 
v nouzi. Poté co 
zjistili, co je 
potřeba, 

rozhodlo se vedení podpořit 
činnost organizace Ratingen Tafel 
částkou 5 000 eur, která bude 
použita na nákup nového vozidla 
na rozvoz potravin. 

Na žádost týmu CSR 
společnosti Doosan Lentjes byla 
část prostředků věnována také 
dětem v místním domově pro 
přistěhovalce. Peněžní prostředky, 

včetně darů od zaměstnanců, 
byly použity na vánoční 

výzdobu a dárky, 
ale i na ošacení, 
domácí potřeby, 

kávovar a ložní 
prádlo pro tento 

domov.
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POLŠTÍ STUDENTI TECHNICKÝCH OBORŮ VYHRÁLI  
ZÁVOD GREENPOWER CORPORATE CHALLENGE
Studenti technických oborů na Slezské technologické 
univerzitě za podpory společnosti Doosan Babcock 
Energy Polska úspěšně navrhli a postavili elektrická 
auta a zúčastnili se s nimi závodu Greenpower 
Corporate Challenge, který se konal na okruhu 
Goodwood Motor Circuit v jižní Anglii. 

Slezský Greenpower 
tým opětovně získal 
korunu a znovu zvítězil 
v soutěži Corporate 
Challenge, když porazil 
sedm další aut od týmů 
Jaguar Land Rover, 
Lockheed Martin, EDO 
MBM Technology a další. 

Společnost Doosan 
Babcock Energy Polska 
spolupracuje 
s univerzitou a podporuje 
ji již celou řadu let. 
„Každá společnost, která 
chce mít kvalifikované 
technické pracovníky, 

musí úzce spolupracovat s technickými univerzitami,“ 
uvádí Marta Wilkosz, manažerka lidských zdrojů ve 
společnosti Doosan Babcock Energy Polska. 

Více informací o slezském Greenpower týmu 
najdete na stránkách www.greenpower.co.uk. 

SPOLEČNOST DOOSAN LENTJES PODPOŘILA 
MÍSTNÍ CHARITU DAREM V HODNOTĚ 5 000 eur

Jakmile vedení 
společnosti Doosan 
Lentjes zjistilo,  
co je zapotřebí, 
rozhodlo se 
podpořit 
organizaci 
Ratingen 
Tafel 
částkou 
5 000 eur 

€5,000

Veřejnost

Obrázek: Slezský Greenpower tým získal znovu vítězství v soutěži Corporate Challenge.
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Společnosti Doosan Heavy Industries & Construction a Korea Southern 
Power podepsaly dohodu o společném vývoji zámořských projektů na 
přeměnu zařízení s jednoduchým cyklem na zařízení s kombinovaným 
cyklem, která jsou účinnější a šetrnější k životnímu prostředí. Obvykle 
se jedná o výstavbu ve stávajících prostorách, což znamená, že 
instalace a výstavba může probíhat mnohem rychleji. Tato smlouva 
spojuje provozní know-how elektrárny společnosti Korea Southern 
Power a odborné znalosti skupiny Doosan v oblasti výroby 
a elektrárenského zařízení a EPC.

INOVACE V TECHNOLOGII 

NOVÝ SPOLEČNÝ VÝVOJ

Podle nové dohody uzavřené mezi 
vietnamskou střeleckou federací, 
společností Doosan Heavy Industries & 
Construction a společností Doosan VINA se 
sejde lukostřelecký tým skupiny Doosan a 
vietnamský národní lukostřelecký tým na 
každoročním soustředění v rámci přípravy na 
Asijské hry, které se uskuteční v roce 2019 

v Hanoji. Lukostřelci skupiny Doosan se 
podělí o své lukostřelecké zkušenosti, 

včetně střeleckých technik a rad 
pro používání vybavení, a 
poskytnou školení, při kterém si 

vietnamští lukostřelci budou moci 
zdokonalit své dovednosti. 
Společnost Doosan Heavy 
Industries také plánuje 
poskytnout praktickou pomoc, 
například práci trenérů, pokud 

o ně bude mít vietnamský 
národní tým zájem. 

Společnost Doosan Heavy Industries 
podepsala smlouvu se společností Korea 
East-West Power za účelem podpory 
technologických inovací v energetickém 
průmyslu. Tyto dvě společnosti vybraly 11 
společných projektů, včetně výzkumu a 
vývoje jaderné technologie pro elektrárny, 
kontroly starších elektráren a zlepšení jejich 

výkonu, například zvýšením výstupního 
výkonu, spolupráce v oblasti procesu obnovy 
po výpadku energie a vytvoření systému 
celoroční technologické asistence.  
Tyto společnosti vytvoří konzultační 
technologickou komisi, která si bude 
pravidelně vyměňovat zkušenosti z oblasti 
technologií.

Obrázek: Prezident společnosti Doosan Heavy Industries & Construction Keysun Han 
(vlevo od středu) a prezident společnosti Korea Southern Power Sang Ho Lee (vpravo 
od středu) po podpisu dohody o novém společném vývoji.

Obrázek: Keysun Han, COO společnosti Doosan Heavy Industries (vpravo) s prezidentem společnosti Korea East-West Power Joo Ok Changem při podpisu dohody o kreativních 
technologických inovacích v sídle společnosti Doosan v Changwonu. 

ZACÍLENO DO 
VIETNAMU

Novinky ze skupiny 
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sETKÁNÍ ESWET
Společnost Doosan Lentjes hostila loni v říjnu 
setkání evropských dodavatelů technologií 
energetického zpracování odpadů ESWET 
2013. Zástupci ze šesti evropských zemí 
zkoumali možnosti podpory diskuzí o nových 
dokumentech BREF, souvisejících se 
spalováním odpadů. Dohodli se také rozšířit styk 
ESWET s veřejností za účelem podpory přijetí 
technologií energetického zpracování odpadů 
v Evropě a na rozvíjejících se trzích.

ROŠTOVÁ TECHNOLOGIE
Dr. Bjoern Brosch ze společnosti Doosan 
Lentjes (na obrázku dole vlevo) obdržel cenu 
Heinricha Mandela za svou doktorskou práci. 
Na univerzitě Ruhr-University Bochum Dr. 
Brosch vytvořil nový model pro simulaci odpadu 
a biomasy a připojil ho do stávajících programů 
na simulaci toku. Ty se ve společnosti Doosan 
Lentjes používají od února 2013 a nyní je 
možné provést analýzu návrhu a průběhu 
roštového topení, které povede k vytvoření 
efektivnější roštové technologie, která je 
šetrnější k životnímu prostředí. 

Novinky ze skupiny 

Když Marie Carruthers, manažerka pro technologickou 
integraci společnosti Doosan Babcock, obdržela v listopadu 
2013 členství v organizaci IMechE, stala se jedním 
z nejmladších inženýrů, kteří kdy dosáhli nejvyšší úrovně 
členství v této instituci. Členství vyžaduje, aby inženýr 
pracoval na pozici s odpovědností za zvolenou oblast ve 
strojírenství a splňoval kritéria, která prokazují jeho 
schopnosti vedení a ovlivňování, včetně strategických 
schopností.

Úspěch oslavila 35letá Marie na schůzce tohoto týmu při 
příležitosti jejího 10. výročí práce pro společnost. 

„Základním mottem společnosti Doosan Babcock je, že 
pokud rozvíjíte své zaměstnance, rozvíjíte svou společnost. 
A já jsem měla spoustu příležitostí k růstu,“ prozrazuje 
Marie. „Je to velmi přátelské a nápomocné prostředí.“

V pozici manažerky pro technologickou integraci funguje 
Marie jako styčný důstojník mezi týmem 180 technických 
specialistů společnosti Doosan Babcock na straně jedné, a 
klientskými servisními středisky na straně druhé. Zde musí 
využívat celou šířku a hloubku svých technických znalostí 
v oblasti realizace projektů a jednání s lidmi. Jedná se 
o klíčovou pozici, která zahrnuje technologické obory 
nedestruktivních zkoušek, metalurgie, integrity podniku, 
dálkové vizuální kontroly, snímání laserem a služeb v oblasti 
jaderné energetiky pro klienty společnosti Doosan Babcock. 

nINŽENÝR ZÍSKÁVÁ 
ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

Každoroční ocenění dovedností v jaderné energetice se 
udělují nováčkovi roku, studentovi roku na úrovni foundation 
degree a absolventovi oboru jaderné energetiky roku. 

Společnost Doosan Babcock navrhla čtyři kandidáty, 
z nichž všichni byli vybráni do užšího výběru, což je skvělá 
zpráva. Všichni kandidáti v užším výběru se teď musejí 
zúčastnit osobních rozhovorů s porotou a natočit krátké 
video, které se bude přehrávat na slavnostním vyhlášení 
vítězů. Našimi finalisty jsou: 

Nováček roku – jihozápad    
Adam Lewis, potrubář, Oldbury 
Nováček roku – jihovýchod
Adam Kirby, potrubář, Dungeness
Nováček roku – jihovýchod 
Simon Johnson, nováček v řízení projektu,  
Sizewell/Crawley/Bradwell
Student roku na úrovni foundation degree
Antony Lee, technik plánování školení, Dungeness 

Nominace na jaderné 
dovednosti ocenění

„Základním mottem 
společnosti Doosan 

Babcock je, že pokud 
rozvíjíte své 

zaměstnance, 
rozvíjíte svou 

společnost. A já 
jsem měla spoustu 

příležitostí k růstu.“
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ČAS NA INVENTURU
V prosinci 2013 se konal čtvrtý ročník 
Škoda Doksan Day, na kterém se sešlo 
několik stovek zaměstnanců, aby se 
podělili o úspěchy uplynulého roku a 
zjistili více o tom, co je čeká v roce 2014. 

Svou řeč předneslo sedm ředitelů ze 
společnosti Doosan Škoda Power: Jiří 
Smondrk, CEO, Lucie Rybárová, Radek 
Trněný, Ivan Chládek, Stanislav 
Šnejdar, Jaroslav Milsimer a Richard 
Kabuď, kteří informovali o dosažených 
úspěších společnosti a nastínili své 
strategie pro nadcházející rok. 

Po těchto prezentacích následovalo 
předání ocenění zaměstnanců za 

VE STRUČNOSTI
Hra pro děti: 
Na začátku vánočních 
svátků se děti 
zaměstnanců 
společnosti 
Doosan Škoda 
Power mohli 
zúčastnit 
zvláštního 
představení 
oblíbené české 
hry Otesánek, 
kterou hrálo Divadlo Alfa 
v Plzni v České republice. 

Přiveďte si své děti 
do práce:  
První akce ve 
městě Renfrew nazvaná 
„Přiveďte si své děti do 
práce“ se konala v sobotu 
26. října. Tato akce byla 
velice úspěšná a všichni 
se mohli zúčastnit spousty 
zábavných činností.

Ocenění vzdělávání:
Průmyslová a obchodní 
komora v Düsseldorfu 
ocenila společnost 
Doosan Lentjes za její 
vynikající výsledky 
v oblasti učňovského 
vzdělávání v roce 2013.

První absolventi 
s kvalifikací 
foundation degree:
První absolventi studia s 
kvalifikací foundation 
degree, které připravila 
univerzita Hull ve Velké 
Británii, fakulta Selby, a 
společnost Doosan 
Babcock, se v prosinci 
zúčastnili slavnostní 
promoce. Tříleté dálkové 
studium je zaměřeno na 
montéry a mechaniky 
ocelových konstrukcí, 
kteří by měli vyplnit 
mezery způsobené 
odchody do důchodu a 
novými předpisy. 

SOUTĚŽ SAFETY CONNECT
Jako vítěz soutěže Safety Connect společnosti Doosan Babcock obdržel Adrian Tripp, 
ředitel závodu Dungeness B, poukázky v hodnotě 100 ₤ od Trevora Woodwarda, 
vedoucího služeb pro jihovýchodní oblast (oba na obrázku vpravo). První finalisti Kevin 
Robinson a Lyn Anderson obdrželi poukázky v hodnotě 50 ₤. Druzí finalisté John Traynor 
a Adam Wilson obdrželi oba 25 ₤.

inovace a „objevy“ roku, za činnost 
v oblasti společenské odpovědnosti 
podniku, bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví. Den završila večeře, tanec a živé 
představení, což byl pro všechny skvělý 
způsob zakončení dalšího úspěšného 
roku.



Můžete nám říct něco o sobě? 
Narodil jsem se v Turecku, ale v roce 
1993 jsem absolvoval bakalářské 
studium oboru systémového inženýrství 
na vojenské akademii v USA ve West 
Pointu. Po promoci jsem pět let 
pracoval v tureckých ozbrojených silách 
jako pilot bitevního vrtulníku. Poté jsem 
získal titul MBA na univerzitě Oxford 
Saïd Business School a pracoval jsem 
v KMPG a v londýnské pobočce 
Deutsche Bank. Později jsem nastoupil 
do společnosti Rolls-Royce plc v Derby, 
kde jsem pracovat devět let, a následně 
jsem se přestěhoval zpět do Turecka. 
Jsem rád, že nyní mohu pracovat ve 
skupině Doosan jako oblastní ředitel. 

Jaké pracovní zkušenosti jste 
během své kariéry získal? 
Mé zkušenosti jsou docela rozmanité. 
Ve společnosti Rolls-Royce jsem 
zastával několik vyšších funkcí včetně 
AVP pro zákaznické služby pro Asii a 
Střední východ, pozice obchodního a 
finančního ředitele pro mezinárodní 
společný podnik s americkými, 
britskými, německými a japonskými 
vlastníky a nakonec jsem působil jako 
VP pro zákaznické služby pro Afriku, 

kde jsem od základů vytvořil tým, který 
měl na starosti celý kontinent. Za 
necelé tři roky se nám podařilo získat 
zakázky v Etiopii v hodnotě 480 milionů 
$, v Jihoafrické republice v hodnotě 
200 $, v Egyptě v hodnotě 320 $ a 
v Tunisku v hodnotě 200 $. Během té 
doby se nám podařilo zajistit 
fenomenální růst. Pracoval jsem také 
pro jednoho z největších světových 
provozovatelů trajektu na tureckém 
trhu a pro několik menších důlních 
průzkumných firem, takže mé 
zkušenosti jsou opravdu různorodé.

Proč je podle vašeho názoru 
turecký trh pro skupinu Doosan 
tak zajímavý? 
Je to velmi slibný trh, protože je nutné 
výrazně navýšit současnou kapacitu 
produkce energie, aby v roce 2023 
dosáhla hodnoty 100 GW, což je cíl 
turecké vlády na příští desetiletí. Aby 
bylo možné tohoto cíle dosáhnout, je 
nutné do energetického trhu investovat 
cca 3 až 4 miliardy $ ročně, což samo o 
sobě představuje pro skupinu Doosan 
obrovskou příležitost. Zajisté tomu 
napomáhají i skvělé vztahy mezi Jižní 
Koreou a Tureckem – v Turecku 

funguje mnoho úspěšných korejských 
značek a není zde žádný důvod, proč 
bychom na tom nemohli stavět a 
zopakovat to. 

Jak se k této výzvě postavíte? 
S naším silným týmem, který sídlí 
v obchodním centru v Istanbulu, 
chceme vlajku skupiny Doosan 
pozvednout, aby v Turecku řádně 
vlála. Naším cílem je stát se 
důvěryhodným a preferovaným 
obchodním partnerem našich 
zákazníků v Turecku a zajistit, aby 
výrobky a služby Doosan byly vždy 
v popředí zájmu a aby obchodní 
skupiny Doosan měly vždy vynikající 
znalost potřeb zákazníků s cílem 
podpořit vývoj služeb a výrobků. 

Úspěch této strategie bude záviset 
na naší schopnosti zvýšit povědomí o 
značce Doosan a její nabídce 
v Turecku, ale i na úspěšnosti při 
vytváření sítě odpovědných vedoucích 
pracovníků, kteří rozhodují. 

S potěšením vám mohu oznámit, že 
jsme již připravili akční plán, mezi 
jehož hlavní body patří posuzování 
potrubního vedení, stanovení priorit u 
zákazníků, pevný plán externí 

komunikace zaměřený na rozvoj 
vztahů s vládními úřady, médii a jinými 
zainteresovanými stranami a využití 
zkušeností místního obchodního 
zastoupení. Jakmile bude toto všechno 
připraveno, jsem si jist, že rok 2014 
bude pro skupinu Doosan z hlediska 
tureckého trhu velmi zajímavý. 

Co děláte, když nepracujete?
Píšu písně. Složil jsem několik 
tureckých písní na motivy Eltona 
Johna. Já písně nekopíruji, ale 
vymýšlím melodii a slova a pomáhám 
s aranžmá. Také rád cestuji a jsem 
horlivým filmovým fanouškem. Mnoho 
času trávím sportováním, rád se 
udržuji v kondici a jsem aktivní. 

A nějaká zajímavost? 
Mé jméno je v Turecku známé, protože 
jsem pojmenován po známém 
tureckém fotbalistovi, který hrál za 
Galatasaray, něco jako David 
Beckham, ale mnohem více. 
Nepotřebuji vizitky – lidé si mé jméno 
vždy pamatují!

METIN OKTAY
generální ředitel, Turecko

 G S E Z N A M T E  S E 

„Zakládáme silný tým se samostatnou 
pobočkou v obchodním centru 
Istanbulu, abychom mohli pozvednout 
vlajku Doosan v Turecku“
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