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DEHN + SÖHNE – tradice a inovace 
již více než 100 let

referáty

Ing. Jiří Kutáč
 
Dehn + Söhne GmbH + 
+ CO. KG.,
organizační složka Praha

Je vedle Vaší důležité 
manažerské funkce ně
jaký jiný obor, kterému 

se úžeji věnujete?
Vedle mé hlavní činnosti se věnuji také 

znalecké činnosti, která mi přináší další za-
jímavé a specifické zkušenosti. Svoji profes-
ní činnost doplňuji hlavně sportem.

Kdo Vás profesně nejvíce ovlivnil? 
Profesně mě nejvíce ovlivnili: Ing. Fran-

tišek Popolanský, CSc., Ing. Zdeněk Rous, 
CSc., a Ing. Peter Respondek.

Nejcennější rady jsem dostal od pana Po-
polanského – mít trpělivost a naději, od pana 
Rouse – s poctivostí nejdál dojdeš a od pana 
Respondeka – krok za krokem.

Jakou hudbu máte rád?
Z hudebních žánrů rád poslouchám mo-

derní i klasickou hudbu. V té klasice upřed-
nostňuji J. S. Bacha. Nedávno jsem byl 
na varhanním koncertě tohoto skladatele 
a mám z něho úžasný zážitek.

Co právě čtete. Jakou literaturu máte 
rád? 

V současné době čtu v originále Černý obe-
lisk – od E. M. Remarqua. Také si rád přečtu 
dobrou detektivku, v angličtině od A. Christie.

Co sport, fandíte zvlášť některému?
Ze sportovních odvětví vítězí hokej a fot-

bal, fandím Vítkovicím a Baníku Ostrava a 
s celou rodinou fandíme reprezentačním vý-
běrům ČR. Rád si zahraji tenis.

Co  bylo Vaše  dosavadní  nejtěžší  roz
hodnutí?

Mé nejtěžší životní rozhodnutí byla volba 
mezi politickou a odbornou dráhou, kterou 
jsem učinil před osmi lety.

Co považujete za svou silnou stránku?
Cílevědomost.

Čeho  si  nejvíc  vážíte  u  svých  spolu
pracovníků?

Asi toho, že ví, čeho chtějí v životě dosáh-
nout. A také spolehlivosti a loajálnosti k firmě.

Co považujete za svůj největší profesio
nální úspěch?

Za svůj největší profesní úspěch považu-
ji, že jsem byl jmenován soudním znalcem 
v oboru ochrany před bleskem a přepětím. 
Je to zajímavá výzva.

Máte nějakou konkrétní profesionální 
zásadu? Jakou?

Má profesionální zásada je taková, že aby 
se člověk mohl správně rozhodnout, musí 
znát celou pravdu.

(jk)

 lidé a Elektro

Podnikatel Hans Dehn založil svou elek-
troinstalační firmu 21. ledna 1910 v Norim-
berku. Již brzy se začal zabývat problema-
tikou ochrany před bleskem. V roce 1918 
zveřejnil v tomto oboru svůj první patent 
a též započal výrobu součástek ochrany před 
bleskem.

Začátkem dvacátých let minulého sto-
letí otevírá H. Dehn pobočku firmy v Neu-
marktu v Horním Falcku (Neumarkt in der 
Oberpfalz), asi 45 km od Norimberku. Zde 
se v současné době nachází sídlo podnikání 
firmy Dehn + Söhne.

Firma Dehn + Söhne se v tomto roce ohlí-
ží za svou stoletou úspěšnou firemní historií. 
Je celosvětově angažovanou rodinnou fir-
mou, která se specializuje na výrobní oblasti: 
o hromosvodní součásti,
o svodiče přepětí,
o ochranné pracovní pomůcky.

Výrobky Dehn + Söhne, jako např. 
DEHNventil, DEHNguard, Blitzductor nebo 
vodič HVI, ukazují vývojového ducha v pod-
nikání a jsou velkými pojmy v oboru ochrany 
před bleskem a přepětím.

Myšlenky zakladatele, kontinuální inten-
zívní výzkum a vývoj a velká sociální kom-
penzace pro pracovníky firmy, to byly základ-
ní impulzy toho, že tato firma patří v součas-
né době mezi světové lídry v oboru ochrany 
před bleskem a přepětím. Kvalita, inovace, 

orientace na zákazníka a důvěra jsou zákla-
dem pro podnikatelské aktivity. Lidé a téma 
bezpečnosti stojí vždy v popředí zájmu firmy. 
Dehn nabízí inovační výrobky pro ochranu 
před bleskem a přepětím, zákaznicky specifi-
kované ochranné koncepty, inženýring a také 
zkoušky v odborné laboratoři. Pracovníci fir-

my Dehn + Söhne z Neumarktu již více než 
sto let ukazují a popisují nové cesty v ochra-
ně před bleskem.

Slavnostní konference ke stoletému 
výročí založení firmy Dehn + Söhne

26. května uskutečnilo české zastoupení 
firmy Dehn v historických prostorách na No-
votného lávce v Praze slavnostní konferenci 
ke stoletému výročí založení firmy. Na toto 
slavnostní setkání byli sezváni obchodní kli-
enti a spolupracovníci firmy a též zástupci 
odborného tisku. 

Kromě přednášek o historii i současnos-
ti firmy byl bodem programu také křest nové 
knihy Ochrana před bleskem a přepětím 
z pohledu soudních znalců autorů Ing. Jiřího 
Kutáče (Dehn + Söhne) a Ing. Jána Meravého 
(SR) – blíže o publikaci viz str. 51.

Stoleté výročí Dehn + Söhne je příležitostí 
k ohlédnutí, ale především je to podnět k vý-
hledu do budoucnosti.

(redakce elektro)

Na slavnostní konferenci ke stému výročí založení firmy Dehn + Söhne se uskutečnil křest nové knihy 
Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců autorů Ing. Jiřího Kutáče (Dehn +  
+ Söhne, třetí zleva) a Ing. Jána Meravého (SR, čtvrtý zleva). Společně byli přítomni: Jan Hájek 
(Dehn + Söhne), doc. Ing. P. Kaláb, CSc. (VUT Brno, zcela vlevo), Jiří Kroupa (Dehn + Söhne, 
SR, druhý zleva), Ing. Thomas Smatloch (ze sídla firmy Dehn + Söhne, SRN, druhý zprava) 
a Ing. V. Schamberger (ČENES, první zprava)


