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 lidé a Elektro

Nový finanční 
ředitel společnosti 
ABB Česká 
republika

Alex Rickli

Stručný profil

Alex Rickli (45 let, Švýcar) ve společ-
nosti ABB prošel mnoha funkcemi inter-
ního auditu a kontrolingu, které zahrnova-
ly i regionální odpovědnost a mezinárodní 
zkušenosti z Egypta a Indonésie. Do ABB 
Česká republika přichází z pozice kontro-
lora v globální divizi Power Electronics & 
MV Drives a kontrolora divize Automation 
Products ve Švýcarsku.

Alex Rickli nastupuje po Ireně Žáčko-
vé, která se rozhodla pokračovat ve své 
pracovní kariéře mimo ABB. Rickli je ve 
společnosti ABB již patnáctým rokem a za-
čínal původně jako regionální kontrolor pro 
činnosti ABB v Severní Africe, se sídlem 
ve švýcarském Badenu.

Cíle

Hlavním cílem v pozici finančního ře-
ditele je pro Alxe Rickliho ochrana aktiv 
a finanční síly společnosti. Také by chtěl 
v rámci své pozice co nejvíce přispět k roz-
voji společnosti a zvýšení jejího významu 
na trzích a v rámci skupiny ABB. ABB 
Česká republika je mezi sousedními státy 
(Slovensko, Ukrajina, Maďarsko) průkop-
níkem v tzv. harmonizaci, tedy zavádění 
vyzkoušených a velmi kvalitních proce-
sů v oblasti kontroly a financí. ABB Čes-
ká republika pomáhá menším organizacím 
na úrovni států zavádět tyto procesy a vyu-
žívat silných podpůrných funkcí centrály.

Hobby

Ve svém volném čase rád cestuje spo-
lu s manželkou a dcerou. Má rád lyžování 
a plavání a mezi jeho oblíbené knihy patří 
ty z oblasti dějin a politiky.

Jak hodnotí svou novou pozici  
Alex Rickli?

ABB Česká republika má v rámci ABB 
vynikající pověst a obrovské růstové příle-
žitosti, pro mě to byla a je pocta a výsada, 
že jsem dostal příležitost pracovat v takto 
úspěšné organizaci. Česká republika jako 
stát a Praha jako město jsou obojí velmi 
zajímavé, a to z historického i kulturního 
pohledu. Představa bydlení v krásném měs-
tě v srdci Evropy se nám s manželkou oka-
mžitě zamlouvala.

[Tiskové materiály ABB.]

V budově Mánes v Praze se od 8. do 
12. března konala nová specializovaná vý-
běrová výstava svítidel, designu a příslušen-
ství Světlo v architektuře, určená především 
architektům, projektantům, stavebním inže-
nýrům a developerům z celé České republi-
ky. Organizátorem výstavy byla společnost 

Czech Architecture Week, s. r. o., hlavním 
mediálním partnerem časopis Světlo. Hlav-
ními partnery výstavy, která se konala pod 
záštitou České komory architektů, ČKAIT, 
Nadace české architektury a Obce architektů 
byly společnosti Rendl Light Studio a Facility 
manager, odborným partnerem této akce byla 
Česká společnost pro osvětlování.

Na výstavě se představily nejvýznamněj-
ší české a světové značky z oboru svítidel 
a osvětlovací techniky (např. Ingo Maurer, 
Rendl Light studio, ERCO Lighting, Lasvit, 

Světlo v architektuře
Axelmeiselicht, Artechnic-Schréder, Philips, 
Aulix lighting, Delta Light Czech, Luminex, 
Fagerhult, Hagos, Selene, Zumtobel Lighting, 
Osmont nebo Brokis), ale také společnosti 
z oboru automatizace budov (např. Schne-
ider Electric, WAGO-Elektro) a optimální-
ho využití denního světla (např. Velux). Vý-
stavy se zúčastnily také Fakulta architektury 
VUT v Brně a Vysoká škola výtvarných umě-
ní v Bratislavě.

Součástí výstavy byl modelový byt zaří-
zený podle návrhu architektonických studií 
Mimosa a Modulora předními designovými 
interiérovými společnostmi, který prezentoval 
návštěvníkům kvalitní osvětlení, především 
s ohledem na správné využití světla pro jed-
notlivé lidské aktivity a činnosti – čtení, va-
ření, odpočinek apod.

Za zajímavá řešení osvětlení byly uděleny 
hodnotitelskou komisí (prof. Ing. Jiří Habel, 
DrSc., odborný učitel Václav Zeman, Ing. arch. 
Luboš Sekal, ak. soch. Karel Novotný, ak. 
arch. Jiří Kočandrle a Ing. Jiří Novotný) ceny 
časopisu Světlo. První místo získalo svítidlo 
AERO II HYBRID společnosti Zumtobel, dru-
hé místo obsadila společnost Philips za LED 
svítidla pro osvětlení architektur a na třetím 
místě se umístila společnost Osmont se svíti-
dlem Draco. Zvláštní ocenění získaly společ-
nost Delta Light Czech za zajímavou prezen-
taci svítidel v tmavém prostoru a expozice ná-
paditých studentských prací Posviť.

(ps)

Ve dnech 15. až 17. února 2010 uspořádala 
Střední škola energetická a stavební Chomu-
tov spolu se Svazem zaměstnavatelů v ener-
getice a Asociací energetického a elektrotech-
nického vzdělávání pod záštitou hejtmanky 
Ústeckého kraje Jany Vaňhové již XV. ročník 
celostátní přehlídky odborných dovedností 
žáků středních elektrotechnických škol. Sou-
těžili žáci v oborech silnoproud a slaboproud.

Soutěže se zúčastnily tyto školy: SOŠ- 
-COP elektrotechnická Hluboká nad Vlta-
vou, IŠS technická a ekonomická Sokolov, 
SOŠ a SOU Dubno, SOU elektrotechnické 
Plzeň, ISŠ Sokolnice, SPŠ dopravní, a. s., 
Praha, SPŠ Třebíč, SŠ-COP technicko-hos-
podářské Praha, SOŠ a SOU Hradební Hra-
dec Králové, SŠ elektrotechnická Ostrava, 
SŠ-COP technické Kroměříž, SOŠ – Szakkö-
zépiskola Veľké Kapušany, SOŠ elektrotech-
nická Trnava, SOŠ elektrotechnická Žilina. 
Domácí SŠEaS Chomutov podle nepsaných 
pravidel soutěžila mimo pořadí, jelikož byla 
pořadatelem soutěže.

Soutěž byla určena pro dvoučlenná druž-
stva v každé kategorii a byla rozdělena do 
dvou částí – praktické a teoretické. Slabo-
proudá družstva měla za úkol osadit, zapájet, 

Celostátní přehlídka odborných dovedností
sestavit a upevnit do plastové krabičky, kterou 
si nejprve upravila dle výkresové dokumen-
tace „tleskací“ vypínač F-KV-MK139. Silno-
proudá družstva dostala dvě úlohy, a sice za-
pojení plastového rozvaděče a vytvoření by-
tové instalace pomocí elektroinstalačních lišt 
a zapojení podlahového zásuvkového systé-
mu Kopobox. 
Výsledky soutěže:

Slaboproudá část: V kategorii jednotlivců 
obsadil první místo Adam Šrubař (SŠ elek-
trotechnická Ostrava), druhé Dominik Stupka 
(SPŠ Třebíč) a třetí Michal Řiháček (SPŠ Tře-
bíč). V kategorii družstev se na prvním místě 
umístila SPŠ Třebíč, na druhém SŠ elektro-
technická Ostrava a na třetím SŠ-COP tech-
nicko-hospodářské Praha.

Silnoproudá část: V kategorii jednotliv-
ců získal první místo Vladimír Kuzma (SOŠ 
elektrotechnická Žilina), druhé Tomáš Troub 
(SOŠ-COP elektrotechnické Hluboká nad 
Vltavou) a třetí Tomáš Heinich (SŠ elektro-
technická, Ostrava. V kategorii družstev se na 
prvním místě umístila SOŠ elektrotechnická 
Žilina, na druhém ISŠ a na třetím SŠ-COP 
technické Kroměříž.
[Tiskové materiály SŠEaS Chomutov.]


