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Přisuzujete nějaký vý-
znam znamení, ve kterém jste narozen?

Nevím jestli mají znamení obecně vliv 
na charakteristické vlastnosti lidí. Ale mě 
popisuje znamení plavé kočky velice přes-
ně a jsem velmi rád, že rodiče tak dobře plá-
novali. Nebo neplánovali?

Je vedle vaší důležité manažerské 
funkce nějaký jiný obor, kterému se úže-
ji věnujete?

Už téměř 20 let se aktivně věnuji vyso-
kým horám a v nich činnosti zvané alpinis-
mus. Pohled z výšky na moře sněhových 
a skalnatých vrcholů mě stále dokáže vel-
mi pozitivně nabíjet. Navíc každý slezený 
vrchol mně potvrzuje, že snad ještě patřím 
do kategorie „mladé železo“. 

Máte nějakou konkrétní profesionál-
ní zásadu? Jakou?

Zejména u důležitých projektů se mně 
osvědčila stará dobrá česká zásada „Důvě-
řuj, ale prověřuj“. Často se tím předejde ne-
milým překvapením.

Čeho si nejvíc vážíte u svých spolu-
pracovníků?

Obecně je klíčový týmový duch a dob-
rá pohodová atmosféra. A pak jednoznačně 
nejvíce schopnosti samostatné práce směřu-
jící ke správnému plnění definovaných cílů, 
což nebývá vždy samozřejmostí. A naopak 
musím říci, že extrémní varianta, tj. samo-
statná „neřízená střela“, ve mně vyvolává 
alergickou reakci.

Co právě čtete. Jakou literaturu máte 
rád?

Teď zrovna nic, což mě mrzí, protože 
jinak čtu velmi rád. Bohužel nějak nezbý-
vá čas. Takže pravé čtenářské orgie nastá-
vají, pokud mne rodina dostane na dovole-
nou k moři. Většinou preferuji akční romá-
ny, detektivky a sci-fi.

Co považujete za svůj největší profe-
sionální úspěch?

Úspěchů je hodně a snad více než pro-
her. Těžko říct, který je největší. V posled-
ní době si asi nejvíce vážím projektu ABB 
– nového designu Neo®. Realizovat jej od 
nápadu až k uvedení na trh nebylo jedno-
duché a mám radost z dosavadních pozitiv-
ních reakcí zákazníků.

Se kterou historickou či současnou osob-
ností byste chtěl jít například na oběd?

Takovou osobností je určitě modelka 
a Miss ČR Helena Houdová. A to navzdo-
ry tomu, že blondýnky nejsou můj typ. 
Opravdu pěkná ženská a navíc plzeňač-
ka jako já. 
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Nový firmware Siemens
Siemens přichází s aktualizovaným firmwarem pro integrovaný webový server OZW775, 

který je určen pro dálkové ovládání a vizualizaci soustav vytápění, větrání a klimatizace (HVAC 
– Heating, Ventilation and Air Conditioning) s přístroji řady Synco.

Nová aktualizace firmwaru ve verzi 3 obsahuje technologická schémata zapojení zobrazu-
jící celou soustavu HVAC, a to včetně všech datových bodů. Do schématu soustavy lze vlo-

žit doplňkové informace, jako např. odka-
zy na popisy soustavy a jejích funkcí, na 
návody k údržbě nebo na katalogové listy 
jednotlivých přístrojů. Zařadit lze i obráz-
ky pořízené webovou kamerou. Webový 
server OZW775 se dá navíc velmi snadno 
nastavit. Software si sám konfiguruje ces-
tou automatické identifikace až 250 připo-
jených přístrojů řady Synco a následně na-
bídne k použití příslušné datové body. Pro 
plné využití nové zobrazovací funkce má 

instalační program přístup do knihovny obsahující více než sto standardních úloh a příslušných 
schémat instalace přístrojů. Tato schémata lze upravovat podle individuálních potřeb uživatele.

Při použití webového serveru OZW775 je možné ovládat a sledovat přístroje řady Synco 
v systémech HVAC z libovolného počítače nebo mobilního telefonu kategorie Smartphone 
s přístupem k internetu, a to kdykoliv a odkudkoliv. Integrovaný systém správy výstražných 
hlášení vysílá servisní údaje a zprávy o případných závadách v podobě e-mailů nebo SMS. 
Tyto zprávy jsou podle nastavené konfigurace zasílány do pagerů nebo faxů. Uvedeným způ-
sobem lze zkrátit dobu reakce na závadu a vyhnout se zbytečných servisním výjezdům.
[Tiskové materiály Siemens.]

názvy, pojmy, zkratky
ČKAIT	 Česká	komora	autorizovaných	inženýrů	a	techniků

ČSZE Český	svaz	zaměstnavatelů	v	energetice

EMS	(Environmental 
Management System)

Systém	environmentálního	managementu

IMS	(Intelligent Micro 
Software)

inteligentní	mikrosoftware

nesměrový	světelný	zdroj světelný	zdroj,	který	není	směrovým	světelným	zdrojem	(definice	
podle	směrnice	2005/32/ES)

nominální	hodnota hodnota	veličiny,	která	se	používá	pro	označení	či	určení	výrobku	
(definice	podle	směrnice	2005/32/ES)

objímka	světelného	zdro-
je	či	objímka

zařízení,	které	drží	světlený	zdroj	v	poloze,	obvykle	tak,	že	se	do	
něj	zasune	patice;	v	tomto	případě	slouží	i	jako	prostředek	připoje-
ní	světelného	zdroje	k	napájecímu	zdroji	(definice	podle	směrnice	
2005/32/ES)

ON oborová	norma

osvětlení	místnosti	v	do-
mácnosti

plné	nebo	částečné	osvětlení	místnosti	v	domácnosti	prostřednic-
tvím	nahrazení	nebo	doplnění	přirozeného	světla	světlem	umělým	
za	účelem	zlepšení	viditelnosti	v	daném	prostoru	(definice	podle	
směrnice	2005/32/ES)

OZE	 obnovitelné	zdroje	energie	

patice	světelného	zdroje součást	světelného	zdroje,	která	umožňuje	připojení	ke	zdroji	elek-
trické	energie	pomocí	objímky	či	svorky	a	většinou	rovněž	slouží	
k	udržení	světleného	zdroje	v	objímce	(definice	podle	směrnice	
2005/32/ES)

PKPO Profesní	komora	požární	ochrany	

předčasná	porucha případ,	kdy	životnost	světelného	zdroje	skončí	po	uplynutí	doby	
provozu,	která	je	kratší	než	jmenovitá	životnost	uvedená	v	technic-
ké	dokumentaci	(definice	podle	směrnice	2005/32/ES)

předřadník zařízení,	které	slouží	k	omezení	toku	elektrického	proudu	do	
světelného	zdroje	na	požadovanou	hodnotu,	je-li	zapojeno	do	ob-
vodu	mezi	napájecí	zdroj	a	jednu	či	více	výbojek;	může	obsahovat	
také	prostředky	k	přeměně	napájecího	napětí,	stmívání	světelného	
zdroje,	korekci	účiníku	a	sám	o	sobě	či	v	kombinaci	se	startérem	
může	zajišťovat	nezbytné	podmínky	pro	nastartování	světelného	
zdroje;	předřadník	může	být	integrován	do	světelného	zdroje	
nebo	být	jako	externí	(definice	podle	směrnice	2005/32/ES)




