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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi  krátce zhodnotit uplynulé období a upozornit na některé 
přetrvávající problémy, které se 
nám do dnešního dne nepoda-
řilo přes veškeré úsilí úspěšně 
vyřešit. 

Základní cíle Svazu pro tento  
rok jsou uvedeny v „Akčním  
plánu ČSVTS pro rok 2008“, 
který je zveřejněn na intrane-
tových stránkách Svazu, včet-
ně vyhodnocení jeho plnění za 
I. pololetí. V současné době je 
zpracováván tento plán  pro rok 
2009 a bude zahrnovat mimo 
jiné i konkrétní úkoly v oblasti 

ekonomiky a financování Svazu směřující  k dořešení všech majetko-
právních  vztahů k užívanému nemovitému majetku.

V tomto roce se nám podařilo získat certifikaci managementu kva-
lity podle norem ČSN ISO a byl úspěšně ukončen projekt SIP ČSVTS. 
Předsednictvem byla nově ustavena Komise pro vzdělávání, výzkum, 
vývoj a inovace.  V návaznosti na starou tradici ČSVTS se konal v září 
sportovní den za účasti zástupců členských organizací Svazu a domů 
techniky. ČSVTS byl zaveden intranet a nově byla upravena jeho 
webová stránka. V rámci zahraničních vztahů byla podepsána dne 
15. 4. 2008 nová smlouva o spolupráci s Čínou a Svaz se aktivně za-
pojil do přípravy významných projektů FEANI, zejména ENGCARD a 
EUR-ACE.

Hospodářské výsledky Svazu jsou plně v souladu se schváleným roz-
počtem.  Se ziskem  hospodařily rovněž domy techniky, které v plném 
rozsahu splnily své finanční závazky vůči Svazu.

Přibližně polovina ročních příjmů Svazu je získávána z pronájmu 
objektů v Praze na Křížovnickém náměstí. Posilování kurzu CZK vůči 
EUR, ke kterému v průběhu letošního roku docházelo, se negativně 
projevilo ve výši našich příjmů, neboť část nájemného za pronájem 

Úvodní slovo
těchto objektů je hrazena v EUR. Tyto nižší příjmy se nám podařilo 
vyrovnat úsporou nákladů a vyššími tržbami u jiných rozpočtovaných 
položek (např. z nájmu sálů a techniky na Novotného lávce 5). Další 
posilování CZK vůči EUR by však nepříznivě ovlivnilo celkové výnosy 
Svazu a bylo by nezbytné přistoupit k dalším úsporným opatřením 
v čerpání nákladů. Na druhé straně je však možno konstatovat, že 
nájemní vztahy k objektům v Praze na Křížovnickém náměstí jsou 
dlouhodobě stabilní a uzavřené nájemní smlouvy zajišťují Svazu 
v dlouhodobém horizontu trvalé příjmy.

Příznivé výsledky hospodaření umožňují vynakládat značné pro-
středky na technické zhodnocení, opravy a údržbu objektů ve vlast-
nictví Svazu (více než 15 milionů Kč ročně). Převážná část těchto 
prostředků je směrována na zlepšení technických parametrů budov, 
tj. zejména na rekonstrukce a zateplení fasád, výměnu oken apod. i 
na udržení vysokého standardu nebytových prostor.

Prioritou činnosti předsednictva, dozorčí rady i pracovníků odborné-
ho aparátu Svazu je dořešení vlastnických vztahů k pozemkům pod 
objekty v majetku ČSVTS. Část těchto pozemků je ve vlastnictví čes-
kého státu a na základě zákona, kterým se upravují některé užívací 
vztahy k majetku ČR, byly dány Českému svazu vědeckotechnických 
společností formou výpůjčky do bezplatného užívání. Právní vztah 
výpůjčky zaniká dnem 1. 1. 2010 a do této doby musí být uzavřeno 
i vypořádání majetkoprávních vztahů. Ve vlastnictví státu jsou po-
zemky pod objekty v Praze 1, Novotného lávka 5 a Křížovnické nám. 2  
a dále části pozemků pod objekty v Pardubicích, Lázních Bohdaneč, 
Ústí nad Labem a Ostravě. Vyřešit tyto vlastnické vztahy se nám přes 
veškeré úsilí dosud nepodařilo a byli bychom vděčni za jakoukoliv 
pomoc.

Uplynulé období lze charakterizovat jako úspěšné jak po stránce eko-
nomické tak i společenské. Je třeba se zaměřit nejen na zlepšování 
kvality jak nám ukládá získaná certifikace ISO, ale musíme i nadále 
společně hledat nové formy a způsoby jak Svaz, jeho prestiž a posta-
vení zviditelňovat  a více prosazovat.

Ing. Vladimír Poříz
výkonný místopředseda ČSVTS

Po dvou letech byla letos v červnu ukončena úspěšná realizace pro-
jektu Středisko informací a poradenství ČSVTS. Cílem tohoto projek-
tu, jehož realizátorem byl Český svaz vědeckotechnických společností 
a partnerem Hospodářská komora hl. m. Prahy, bylo především po-
skytnout členským organizacím ČSVTS, malým a středním podnikům 
a živnostníkům v Praze informace a vědomosti, které by usnadnily 
jejich zapojení do národních rozvojových programů a do programů 
spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Svou 
činností tento projekt, který mohl vzniknout díky podpoře Evropské-
ho sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, nemalou měrou přispěl 
ke zvýšení růstu zapojených subjektů v konkurenčním prostředí.

Základní ideou Střediska informací a poradenství byl záměr dokázat 
malým drobným podnikatelům a členským společnostem ČSVTS, že i 
oni mají šanci získat podporu z Unie a zapojit se do jejích programů, 
případně rozšířit své aktivity do některé ze zemí EU. Tato myšlenka 

Úspěšné zakončení projektu SIP ČSVTS
(Středisko informací a poradenství ČSVTS)
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vzešla z tehdejších zkušeností, kdy většinou drobní podnika-
telé potřebovali poradit, jak se správně orientovat ve spleti 
unijních i domácích předpisů. Rozšíření dostupné nabídky 
služeb, které projekt v této oblasti nabídl, nevedlo v koneč-
ném důsledku pouze k prospěchu pražských podnikatelů, ale 
mnoho užitečných informací za dobu realizace získali rovněž 
jejich zaměstnanci, profesní a podnikatelská sdružení a v ne-
poslední řadě i široká veřejnost a členské organizace ČSVTS.

Záběr Střediska informací a poradenství však byl mnohem roz-
sáhlejší. Poskytl kromě jiného také poradenství o možnostech 
dalšího vzdělávání, informace o školicích programech, kur-
zech a seminářích Českého svazu vědeckotechnických společ-
ností, informace o ekonomickém a podnikatelském prostředí 
v České republice či v zemích Evropské unie. Kromě běžných 
projektových konzultací ve standardních oborech poskytl od-
borný tým projektu rady ve specifických oborech, jakými jsou 
například energetika, udržitelný rozvoj či programové sesku-
pování firem. Aktivity Střediska informací a poradenství však 
nebyly omezeny pouze na individuální konzultace k připra-
vovaným projektovým žádostem. Velmi užitečnými výstupy 
s trvalou hodnotou, které projekt přinesl všem zúčastněným 
z řad cílových skupin, byly především jednotlivé metodiky 
v šesti základních oblastech, týkajících se návrhu projektu a 
projektového řízení (management, controlling, monitoring, 
marketing, networking, audit). Zástupcům pražských MSP 
i dalším zájemcům se tak dostalo jedinečné příležitosti, jak 
získat přehled o formování projektových záměrů, metodice 
logického rámce a její aplikace, tvorby rozpočtu projektu, 
přípravě elektronické žádosti, řízení projektu a jeho monito-
ring a audit. Projektový tým připravil celou řadu odborných 
seminářů, které výraznou měrou přispěly ke zvýšení kvali-
fikace zaměstnanců a tím i konkurenceschopnosti malých a 
středních podniků na území Prahy. Velký zájem o účast na 
seminářích, stejně jako pozitivní reakce účastníků, svědčily 
o vhodné volbě jednotlivých témat a vyplnění mezery tkvící v 
nedostatku aktuálních informací v oblasti realizace projektů 
EU. Pro ty, kteří měli zájem osvojit si hlubší znalosti proble-
matiky přípravy a realizace projektů EU, připravil realizační 
tým také intenzivní tréninky, které se u pražských podniků 
setkaly rovněž s enormním zájmem.

Za důležitý krok v medializaci projektu lze považovat účast 
Střediska informací a poradenství na dvou ročnících veletrhu 
For Industry v pražských Letňanech. Zástupci projektového 
týmu tu prezentovali širokou nabídku svých služeb a zároveň 
i realizátora projektu – Český svaz vědeckotechnických spo-
lečností a partnera, Hospodářskou komoru hl. m. Prahy. Pří-
má konfrontace s velkým počtem účastníků tohoto veletrhu 
přinesla mnohé další podněty, které přispěly značnou měrou 
ke zlepšení kvality služeb, nabízených střediskem a jejich 
přiblížení jak cílové skupině projektu, tak i široké odborné 
veřejnosti.

V rámci trvalé udržitelnosti výstupů projektu SIP i po jeho 
skončení zajistilo vedení ČSVTS jeho prezentaci na svých www 
stránkách. Zde je na adrese www.csvts.cz/sip trvale k sezná-
mení informace o projektu a ke stažení vybrané výstupy pro-
jektu včetně jeho závěrečné publikace.

Ing. David Janata 

projektový manažer Hospodářské komory hl. m. Prahy
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V roce 1995 se Česká republika stala členem FEANI (Evropská federa-
ce národních inženýrských asociací). Oficiálně ji v této organizaci re-
prezentuje Český národní výbor FEANI. Ten byl založen jako součást 
ČSVTS a k jeho činnosti se připojila ČKAIT (Česká komora autorizova-
ných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). FEANI byla založena 
již v roce 1951 s cílem sjednocovat evropské inženýry a pečovat o 
uznání významu inženýrské profese a hájit její zájmy jak v Evropě a 
jejích zemích, tak i celosvětově. K dnešnímu dni sdružuje FEANI inže-
nýrské asociace z 30 evropských zemí. Jsou to všechny členské státy 
Evropské unie mimo Lotyšska a Litvy a dále Norsko, Švýcarsko, Is-
land, Srbsko a letos přijaté Rusko. Chorvatsko spolupracuje s FEANI v 
postavení prozatímního člena. V současnosti tak FEANI reprezentuje 
více než 3,5 miliónů inženýrů zastoupenými v ní národními inženýr-
skými asociacemi.

Od počátku své činnosti se FEANI zabývala otázkami kvality evrop-
ských inženýrů a srovnatelnosti jejich úrovně v jednotlivých evrop-
ských zemích. Znamenalo to a stále znamená definovat a aktualizo-
vat standardy inženýrských kompetencí i způsobu jejich nabývání a 
udržování. V první řadě se to týká vzdělávání na vysokých inženýr-
ských školách. Podrobné zkoumání situace potvrdilo již v šedesátých 
letech, že se vzdělávací systémy v jednotlivých zemích často velice 
liší. FEANI po dlouhých diskusích odborníků ze škol, představitelů 
zaměstnavatelů i reprezentantů inženýrské komunity vypracovala 
pravidla evropského standardu inženýrských vysokých škol a vzdě-
lávacích programů a nabídlo školám provedení akreditace podle 
těchto pravidel. Školy, které prošly akreditací FEANI, jsou zapsány 
do INDEXU vysokých škol, který FEANI administruje a stará se o jeho 
aktualizaci. V tomto seznamu je k dnešku zapsáno 970 technických 
univerzit s 9 600 vzdělávacími programy prvního (Bc.) i druhého cyk-
lu (Ing., Mgr.) INDEX je veřejně přístupný a obsahuje základní infor-
mace o zapsané škole a jejich vzdělávacích programech. Představuje 
tak vyčerpávající seznam škol vzdělávajících inženýry, které splňují 
náročné a průběžně kontrolované požadavky podle akreditačních 
standardů FEANI. Kromě toho, že zapsaným školám osvědčuje kva-
litu evropské úrovně a je pro ně prestižní záležitostí, je také zdrojem 
ověřených informací pro zaměstnavatele z oblasti veřejné služby i z 
privátní sféry a poskytuje základní informace z celé Evropy pro zá-
jemce o studium inženýrství. FEANI touto aktivitou značně časově 
předběhla Boloňský proces sjednocování vysokoškolských vzdělá-
vacích soustav a jeho přístup k vysokému technickému školství je v 
souladu se závazky vyplývajícími z tohoto procesu. Česká republika 
má v INDEXU FEANI zapsáno 26 fakult z 9 českých technických uni-
verzit (ČVUT Praha, VUT Brno, TU Liberec, Univerzita obrany Brno, 
Univerzita Pardubice, Univerzita T. Bati Zlín, Západočeská univerzita 
v Plzni a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze).

Službou bezprostředně se dotýkající zájmů individuálních inženýrů 
je přiznávání profesního označení EUR ING. Žadatel o přiznání toho-
to titulu musí být absolventem školy zapsané v INDEXU a v závislosti 
na délce jeho inženýrského studia musí prokázat 2 – 4 roky praxe 
inženýrského charakteru. Tento titul není pro jeho nositele pouze 
prestižním dokladem o příslušnosti k inženýrské společnosti, ale 
především ověřeným a důvěryhodným dokumentem, kterým proka-
zuje úroveň své inženýrské kvalifikace – především, když se uchází 
o zaměstnání, nebo když poskytuje své služby odběrateli jeho práce.
Evidence nositelů titulu EUR ING vede FEANI v REGISTRu EUR ING. 

FEANI  -  evropští inženýři a Česká republika?
Příběh pokračuje!

K dnešku je v něm zapsáno 30 000 EUR INGů a jejich počet stále na-
růstá. Zajímavé jsou údaje o počtu EUR INGů v některých zemích: 
GB-15 000, ES-3 100, FR-2 600, DE-2 600, IE-1 200, CH-870, FI-670, 
HU-640, BE-310, PL-250, CZ-89. Bez dalšího komentáře je možné si 
z těchto čísel učinit představu o tom, jak je hodnota tohoto titulu 
respektována v jednotlivých zemích.

Před několika lety vyhodnotila FEANI rostoucí nároky na úroveň vy-
sokoškolského vzdělávání i názory dalších celoevropských institucí-
reprezentujících zájmy zaměstnavatelů a dalších zainteresovaných 
organizací na zvyšování kvality absolventů inženýrských vysokých 
škol a zahájila práci na úkolu, který by vyústil ve vznik akreditač-
ního systému, podle něhož by byla vzdělávacím institucím přizná-
vána akreditace osvědčující vyšší nadstandardní kvalitu. Získala pro 
to podporu a grant Evropské komise – ředitelství pro vzdělávání a 
kulturu a ke spolupráci přizvala další zainteresované instituce. Pro 
řešení tohoto projektu vytvořila neziskovou organizaci ENAEE (Ev-
ropské sdružení pro akreditaci inženýrského vzdělávání), jejímiž čle-
ny se staly EC UK (Inženýrská rada Spojeného království), CTI (Fran-
couzská komise pro otázky udělování inženýrských titulů), ASIIN 
(Německá agentura pro udělování akreditací vzdělávacích programů 
v inženýrství, informatice, přírodních vědách a matematice), OdE 
(Rada portugalských inženýrů), CoPI (Konference rektorů italských 
inženýrských fakult), SEFI (Evropská společnost pro inženýrské vzdě-
lávaní), IE (Společnost irských inženýrů), RAEE (Ruská asociace pro 
inženýrské vzdělávání), EUROCADRES (Evropská rada zaměstnanců a 
řídících pracovníků), UNIFI (Univerzita Florencie), IDA (Dánská spo-
lečnost inženýrů), BBT (Spolkový úřad SRN pro odborné vzdělávání 
a technologie), MÜDEK (Turecká asociace pro evaluaci a akreditaci 
inženýrských vzdělávacích programů), CLAIU (Rada asociací inžený-
rů – absolventů technických univerzit a vyšších inženýrských škol). 
V roce 2007 bylo řešení projektu ukončeno a práce byla po úspěšné 
obhajobě převzata EK – ředitelstvím pro vzdělávání a kulturu. Vý-
sledkem projektu jsou pravidla pro akreditační systém, podle něhož 
je udělováno úspěšně akreditovaným školám a jejím vzdělávacím 
programům chráněné označení EUR-ACE. V první etapě bylo auto-
rizováno 6 akreditačních agentur oprávněných provádět akreditační 
proceduru – ASIIN, CTI, EC UK, IE, OdE, RAEE. V roce 2007 bylo udě-
leno prvních 15 akreditací EUR-ACE, v roce 2008 se projevil rostoucí 
zájem o tuto značku kvality a očekává se, že do konce roku bude tak-
to akreditováno cca 180 žadatelů.

V tomto roce byl dokončen další rozsáhlý a významný projekt řeše-
ný v rámci grantu Evropské komise – ředitelství pro zaměstnanost, 
sociální záležitosti a rovné příležitosti jako návrh zavedení speciál-
ního dokladu pro evropské inženýry. Tímto projektem FEANI reaguje 
na směrnici Evropské unie Dir. 2005/36/EC o uznávání profesních 
oprávnění, kterou se zavádí v souladu s EQF (Evropský rámec kva-
lifikací) EUROPASS – standardizovaný dokument obsahující infor-
maci o kvalifikaci a kompetencích jeho držitele. Tento dokument je 
základním prostředkem pro umožnění bezbariérové mobility občanů 
Evropské unie jejím pracovním prostředím. Tento dokument je již 
členskými zeměmi Unie, včetně ČR, vydáván a slouží jako doklad k 
prokázání kvalifikace osob ucházejících se o zaměstnání mimo zem 
svého původu. S ohledem na specifika inženýrské profese bylo v rám-
ci řešení projektu navrženo zavedení elektronické karty ENGCARD, 
která bude zabezpečovat, kromě informací o jejím držiteli podle po-
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žadavků na EUROPASS, také některé další služby (informaci o účasti 
v dalším vzdělávání, pracovní pojištění apod.). Na řešení tohoto pro-
jektu FEANI spolupracovala s dalšími evropskými institucemi, které 
se zapojily svými zástupci do řešení projektu a do práce Komise pro 
ENGCARD. Jsou to EFCA (Evropská komise inženýrských konzultač-
ních asociací), ECEC (Evropská rada inženýrských komor) a EURES 
(Evropské služby zaměstnanosti). Návrh ENGCARD byl oceněn před-
staviteli EK jako po obsahové i technické stránce zdařilý i přijatelný 
co se týče navrženého způsobu jeho implementace a dalšího provo-
zování. Byl označen jako vzor pro ostatní vysokoškolské profese při 
zabezpečování mobility jejich příslušníků Evropou. V tomto smyslu 
projevili zájem o jeho principy zástupci evropských společností práv-
níků, farmaceutů, zdravotních sester a dalších profesních skupin. 

V současné době je zpracováván návrh dalšího projektu, jehož vý-
sledkem by měl být postup pro implementaci ENGCARD do užívání. 
Valná hromada FEANI schválila kromě pokračování implementace 
ENGCARD jako druhý prioritní úkol řešení problematiky CPD (Conti-
nuing professional development – Trvalý profesní rozvoj) inženýrů. 
V Evropě se totiž začínají nebezpečně rozevírat nůžky mezi zeměmi 
majícími rozdílný přístup k dalšímu vzdělávání inženýrů a péči o 
jejich kariérní postup. Existuje řada zemí, kde je péči o celoživotní 
rozvoj inženýrů věnována inženýrskými organizacemi ve spolupráci 
se vzdělávacími institucemi, zaměstnavatelskými organizacemi a za 
podpory státní exekutivy mimořádná pozornost. Jsou však země, 
mezi něž lze zařadit také nás, kde nejsou tyto aktivity nijak koor-
dinovány a zabezpečování dostatku kvalitních tvůrčích technických 

pracovníků prostřednictvím dobře organizovaného systému péče o 
celoživotní zvyšování kvalifikace inženýrů a techniků je na okraji 
zájmu.

Kromě výše popsaných činností se FEANI zabývá řadou dalších zá-
ležitostí inženýrského charakteru, respektive problémů, k nimž by 
měl být slyšen hlas evropské inženýrské komunity. Na příklad to bylo 
zpracování stanoviska k úbytku inženýrských dovedností v Evropě 
nebo právě nyní dokončované stanovisko k energetické situaci v Ev-
ropě. Tyto a podobné materiály jsou většinou určeny pro příslušné 
orgány EK, na jejichž jednání jsou často odborníci zastupující FEANI 
zváni.

Překotný technický a ekonomický vývoj v Evropě i v globálním měřít-
ku vyvolává potřebu zajištění konkurenceschopnosti Evropy i jejích 
zemí. Inženýři jsou ti, kdo jsou zodpovědní za realizování politiky 
inovací, bez nichž nelze žádnou konkurenceschopnost zabezpečo-
vat v tomto roce. K tomu je však nezbytné, aby ve společnosti měli 
také odpovídající postavení a respekt. Jejich zájmy musí někdo hájit 
a prosazovat. Vyjdeme-li ze skutečnosti, že ČSVTS je v podstatě je-
diná organizace, která může prakticky v celé šíři reprezentovat čes-
kou inženýrskou komunitu, je na jejím vedení a na každé její členské 
organizaci, aby se s touto rolí důstojně vypořádala. Činnost FEANI 
a poznatky z práce její národních asociací poskytují řadu vzorů a in-
spirací, jak se s tímto úkolem vypořádat.

Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING
prezident Českého národního výboru FEANI,

Zasedání středoevropské skupiny FEANI

Zasedání, které se v le-
tošním roce konalo ve 
Slovinsku, se zúčast-
nila tříčlenná delega-
ce z České republiky 
ve složení doc. Ing. D. 
Hanus, CSc., EUR ING, 
doc. Ing. Z. Trojan, 
CSc., EUR ING a Ing. Z. 
Dahinterová, EUR ING. 
Hlavním cílem zase-
dání byla spolupráce 
zemí střední Evropy 
na přípravě nadcháze-
jícího výročního zase-
dání FEANI. Současně 
přítomní zástupci jed-
notlivých národních 
výborů referovali o své 
činnosti. 

Byly získány nové in-
formace o realizaci pro-
jektů ENG CARD, kde 
byl Evropskou komisí schválen pilotní projekt EURACE 2 (akreditace 
evropských inženýrských programů), ENAEE a PROEST. Z diskuse vy-
plynulo, že Evropská komise má velký zájem na spolupráci s FEANI při 
dosažení srovnatelné úrovně odborných akreditací vysokoškolských 
programů.

Za důležitá témata přípravy Valné hromady FEANI byly považovány 
návrhy na zvýšení příspěvků za členství, návrh na přijetí nových čle-
nů Ruska a Turecka a připojení SEFI.

Předseda komise CPD (Continuing Professional Development) pre-
sentoval její aktivity. Hlavními úkoly pro nejbližší období jsou:
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- posílit síť expertů CPDC (Continuing Professional Development 
 Committee),

-  organizovat tematicky cílená setkání během celého roku,

-  diskutovat o současné politice CPD prostřednictvím workshopů,

-  pořádat v rámci dalších zasedání semináře a akademická setkání.

Od národních členů se očekává podpora akcí pořádaných komisí a 
podpora jejích cílů. Na valné hromadě v Rumunsku uspořádá komise 
ve spolupráci s pořádající organizací AGIR akademické zasedání s ná-

zvem „Engineer for Life – CPD is the Tool“. Účastníci pověřili konáním 
zasedání středoevropské skupiny v roce 2OO9 Českou republiku. Pro 
naši zemi se tím rozšíří možnosti potencionálních zájemců o získání 
nových informací a užitečných kontaktů.

Cesta byla uskutečněna s finančním přispěním Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Ing. Zdenka Dahinterová, EUR ING
generální sekretář ČNV FEANI

Výroční zasedání FEANI

Uspořádáním výročního zasedání FEANI ve dnech 30. 9. – 5. 10. 2008 
byl pověřen rumunský národní výbor a Svaz rumunských inženýrů 
AGIR. Zasedání se konalo v Bukurešti za účasti 120 osob z 30 zemí.

Kromě valné hromady FEANI se konalo zasedání stálých komisí EMC 
a CPDC, tři zasedání výkonného výboru a generálních sekretářů, se-
minář o akreditaci podle EUR ACE, seminář o pilotním projektu EN-
GCARD a akademické zasedání na téma „Inženýr pro život – trvalý 
profesní rozvoj inženýrů je nástroj!“.

Na všech úrovních byla velká pozornost věnována problematice za-
vádění systému akreditace inženýrských studijních programů EUR- 
ACE a pilotnímu projektu ENGCARD – profesní karty pro inženýry. 
Certifikaci k provádění akreditace podle pravidel EUR-ACE získalo 6 
akreditačních agentur a bylo uděleno více než 100 akreditací. Školy, 
jimž byla přiznána akreditace EUR-ACE, mají nárok být zapsány do 
INDEXU FEANI.

Na základě úvodní studie podporované grantem EU, která byla zpra-
cována s cílem formulovat základní principy pro možnost aplikace 
direktivy EU pro uznávání profesních oprávnění „EUROPASS“ pro 
inženýrské profese regulované i volné, byl připraven pilotní projekt 
pro ověření funkce profesní karty ENGCARD. Po propočtu nákladů na 
pořízení karty je pro členy profesních inženýrských asociací národ-
ních členů FEANI navrhována částka 150 EUR za kartu.

Na valné hromadě byla zvolena novým řádným národním členem 
Ruská federace zastoupená Svazem ruských inženýrů a Chorvatsko 
bylo přijato jako provizorní člen FEANI. Mezinárodní organizace pro 
vzdělávání inženýrů SEFI byla přijata jako přidružený člen. FEANI po-
kračuje ve spolupráci s evropskou organizací studentů technických 
vysokých škol BEST a s evropskou organizací mladých inženýrů EYE. 

Novým prezidentem FEANI byl zvolen Bc. Lars Bytoft, MBA z Dánska 
a novým viceprezidentem byl pro druhé funkční období opět zvolen 
Dr. Ing. Alcide Gava z Itálie. Výroční zasedání v roce 2009 se bude 
konat v Holandsku.

Aktivní účastí české delegace byla splněna jedna z povinností řád-
ného člena FEANI. Účastí na jednáních výročního zasedání se Čes-
ký národní výbor FEANI a ČSVTS podílely na tvorbě politiky FEANI a 
uplatnily při tom národní zájmy a názory na činnost této organiza-
ce. Významným poznatkem je poznání, že FEANI je v současné době 
stabilní organizací v dobré ekonomické i organizační kondici. FEANI 
požívá jako reprezentant inženýrské profese v Evropě uznání a re-
spekt významných celoevropských institucí (Evropská komise a další 
odborné, profesní, zaměstnavatelské a odborové organizace).

V rámci úsilí o zabezpečení vysoké kvality a kompetence inženýrů 
a pro usnadnění jejich mobility zorganizovala FEANI ve spolupráci 
s představiteli vysokých škol a nezávislých akreditačních agentur 
celoevropský systém akreditace inženýrského vzdělávání, který má 
plnou podporu ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komi-
se, s registrovaným označením EUR-ACE. Systém byl implementován 
v roce 2007 a mezi vysokými školami je o něj mimořádný zájem. 

Na základě evropské směrnice o uznávání profesních oprávnění, 
ukládající zavedení europassu pro jednotlivé profese, navrhlo FEANI 
jako výsledek řešení projektu financovaného EK zřídit pro inžený-
ry doklad ENGCARD, který splní požadavek příslušných evropských 
směrnic a navíc poskytne jeho držiteli možnost prokázat ověřený do-
klad o vzdělání a profesní kariéře.

Valná hromada FEANI schválila novou politiku a akční plán dalšího 
postupu zajišťování trvalého profesního rozvoje inženýrů a považuje 
tuto záležitost za svou prioritu. I nadále je udržován INDEX vysokých 
škol akreditovaných podle pravidel FEANI a pokračuje udělování pro-
fesních titulů EUR ING.

V následujícím období musíme věnovat zvýšenou pozornost otázkám 
trvalého profesního rozvoje inženýrů. Zvýšené informovanosti o čin-
nosti FEANI obzvlášť pokud jde o začínající proces akreditace EUR- 
ACE a připravovaného zavedení dokladu ENGCARD. Problematice or-
ganizování studentů technických vysokých škol a mladých inženýrů 
schopných být partnery BEST a EYE a případnému rozšíření spoluprá-
ce s novými národními členy v jihovýchodní a východní Evropě.

Služební cesta byla uskutečněna za finanční spolupráce Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy.

Ing. Zdenka Dahinterová, EUR ING
generální sekretář ČNV FEANI
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18. mezinárodní kongres chemického a procesního inženýrství CHISA 2008

Ve dnech 24. až 28. srpna 2008 se v Praze konal již 18. mezinárod-
ní kongres chemického a procesního inženýrství CHISA 2008. Tento 
kongres je bezesporu jednou z nejvýznamnějších akcí v oboru ve svě-
tovém měřítku a má dlouholetou tradici: jeho první ročník se konal 
v Brně v r. 1962, dva následující v letech 1965 a 1969 v Mariánských 
Lázních a od r. 1972 se kongres koná vždy v Praze, nejprve ve tří-
letém, později ve dvouletém intervalu. Je zajímavé, že v době, kdy 
většina významných vědeckých konferencí stále mění místo svého 
konání a snaží se tak uplatnit i „turistický“ aspekt, zájem o kongresy 
CHISA, pořádané již přes 35 let na stejném místě, rozhodně neklesá. 
Kromě tradice, dobře strukturovaného programu a kvalitní organiza-
ce, je zde bezesporu významná „přidaná hodnota“ pražského genia 
loci.

Akronym CHISA je zkratkou českého názvu chemické inženýrství, 
strojírenství a automatizace a národní konference se pod touto hla-
vičkou konají pravidelně v mezidobí mezi kongresy. Jen pro doplně-
ní – první národní konference CHISA proběhla v r. 1956, tedy více 
než před půl stoletím. Kongresy CHISA organizuje Česká společnost 
chemického inženýrství v úzké spolupráci s Ústavem chemických 
procesů AV ČR a s podporou Inženýrské akademie ČR a VŠCHT Praha 
a pravidelně se ho účastní zhruba tisícovka vědců z celého světa. Na 
letošním kongresu bylo rekordních 1013 vědců ze 71 zemí pěti kon-
tinentů. 

Slavnostní zahájení kongresu se konalo ve Dvořákově síni Rudolfina 
za účasti představitelů Evropské federace chemického inženýrství, 
Amerického institutu chemických inženýrů (AIChE), Kanadské spo-
lečnosti chemických inženýrů a řady dalších významných domácích 
i zahraničních hostů. Zúčastněné pozdravili prof. Jiří Drahoš jako 
prezident Evropské federace chemického inženýrství, prof. Vlastimil 
Růžička, náměstek MŠMT, dr. Dale Keairns, prezident AIChE a prof. 
Petr Zuna, prezident IA ČR. Z rukou předsedy České společnosti che-
mického inženýrství prof. Jiřího Drahoše převzali čestná členství 
ve společnosti prof. Alvin Nienow z Velké Británie a prof. Jaroslav 
Skřivánek z ČR. Součástí spo-
lečenského programu kon-
gresu byl i tradiční koncert 
ve Smetanově síni Obecního 
domu, tentokrát s Komorní 
filharmonií Pardubice. Zapl-
něná Smetanova síň nadšeně 
aplaudovala skladbám J. V. 
Stamice, W. A. Mozarta a L. 
van Beethovena.

Odborná část programu pro-
bíhala na stavební fakultě 
ČVUT v deseti paralelních sek-
cích (podrobnosti na www.
chisa.cz/2008): během čtyř 
dnů odezněly čtyři kongre-
sové plenární – dvě z oblasti 
základního a dvě z průmys-
lového výzkumu – a 48 zva-
ných přehledných přednášek. 
Účastníci kongresu dále pre-
zentovali 1641 standardních 
příspěvků ve formě přednášek 
i vývěsek. 

V rámci kongresu proběhla rovněž celá řada specializovaných sym-
pozií věnovaných například průmyslovým aplikacím mikrotechno-
logií, otázkám inženýrství životního prostředí, elektrochemickému 
inženýrství, problémům bezpečnosti v chemickém průmyslu nebo 
specifickým rysům inženýrského vzdělávání. Kongres se samozřej-
mě věnoval i tradičním chemicko-inženýrským tématům, jako jsou 
reakční inženýrství, katalýza nebo separační procesy. Součástí kon-
gresu byla 11. mezinárodní konference PRES 2008, akcentující pro-
blematiku integrace, modelování a optimalizace procesů pro úsporu 
energií a snížení znečištění životního prostředí. Z odborného pro-
gramu kongresu byla zřejmá snaha chemického a procesního inže-
nýrství zahrnout do návrhu procesů všechny klíčové aspekty: vysoce 
účinné, bezpečné a životní prostředí nepoškozující technologie; pro-
dukty šité na míru a umožňující efektivní využití vstupních surovin; 
minimální rozměry aparátů s maximálním stupněm intenzifikace vý-
roby a recyklace použitých materiálů; využití víceúčelových aparátů 
při výrazném snížení jejich finanční náročnosti. Kongres také jed-
noznačně ukázal, že právě chemické a procesní inženýrství je hlavní 
hybnou silou pro udržitelný rozvoj chemického průmyslu a pro celou 
řadu inovací nezbytných k řešení potřeb společnosti v nejrůznějších 
oblastech, jako jsou např. energetika, nové materiály, ochrana ži-
votního prostředí, kvalita života apod.

Odborný program kongresu doprovázely prezentace českých i zahra-
ničních komerčních firem. V rámci kongresu proběhla též zasedání 
vrcholových orgánů Evropské federace chemického inženýrství a je-
jích pracovních skupin.

Poděkování za finanční podporu kongresu patří firmám DEZA, Uni-
petrol, Lovochemie, Čepro, Synpo, Česká rafinerská, Pražská plyná-
renská, BorsodChem MCHZ, Hexion, CS Cabot a Zentiva.

Prof. Ing. Jiří Drahoš, Dr.Sc.
předseda kongresu CHISA 2008

ÚCHP AV ČR

NOVINKY Z ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ
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Projekt Platforma i2010 – a co dál?!

Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a informační 
technologie (ČVTS IIT) řešila ve spolupráci s Institutem mikroelek-
tronických aplikací (IMA s.r.o.), s katedrou telekomunikací (ČVUT-
-FEL) a Hospodářskou komorou hl.m. Prahy (HKP) projekt Platforma 
i2010. 

Projekt byl v letech 2006 – 2007/08 spolufinancován Evropským so-
ciálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Z přiloženého schématu vyplývá zadání projektu (Operační program 
JPD3) a doporučení  jeho řešení (i2010 iniciativa EK – politika 3i).

NÁVRH DALŠÍHO ŘEŠENÍ PROJEKTU
PLATFORMA i2010

Pro další využití projektu je možno uvést:

a) systém vzdělávání v aplikacích informační a komunikační tech-
nologie ICT. V průběhu řešení bylo pořádáno celkem 10 problé-
mově orientovaných seminářů a 5 seminářů mimořádných. Dále 
pak 3 výukové kurzy, z toho jeden v elektronické podobě (e-
-Learning). Z evidence vyplývá, že bylo podpořeno 190 organi-
zací (plánováno 100), osob/klientů služeb 656, plánováno 620            
a vytvořeno 21 (plánováno 18) nových – inovovaných produktů 
aplikací ICT. 

Údaje o těchto aktivitách jsou uvedeny v e-Monografii, k dispo-
zici na CD.

b) vytvoření lektorského a konzultačního kolektivu. V průběhu 
řešení projektu došlo k řadě konzultací s odborníky a navázána 
spolupráce pro další činnost.

 Údaje a adresář možných spolupracovníků je k dispozici ve spo-
lečnosti ČVTS IIT.

c) inovace – kognitivní přístupy ke vzdělávání. V řadě přednášek 
byly zdůrazněny inovační tendence se zaměřením na informační 
a občanskou gramotnost. Rovněž byla zdůrazněna nutnost kari-
érní gramotnosti.

 Údaje jsou obsahem přednášek v seminářích a kurzech – infor-
mace ČVTS IIT.

d) model informačního centra i2010.  Model byl řešen formou 
predikce otázek a odpovědí zaměřených na zvládnutí informační 
a občanské gramotnosti.

 Údaje jsou k dispozici u autorů řešení – problém je dlouhodobé-
ho charakteru a jeho další vývoj se navrhuje v II. etapě vytváření 
informační společnosti.

Navrhovaný projekt Národní platforma i2010 navazuje rovněž na 
požadavky vyjádřené v Integrovaném operačním programu, který 
je Evropskou unií schválen na II. plánovací etapu v letech 2008– 
2013.

Projekt reaguje na tématické okruhy, které požadují:

• podporu využití stávajícího řešení systému veřejné správy

• podporu rozvoje informační společnosti v souladu s programo-
vou koncepcí politiky 3i

• zhodnocení a využití inovačních tendencí v aplikacích ICT 

• rozvoj vzdělanosti občanské společnosti

Tyto tématické okruhy jsou v navržené maketě projektu podrobně 
popsány a jejich realizaci zajišťuje integrované Národní středisko 
marketingu a transferu poznatků ICT.

Informace o návrhu dalšího řešení projektu Platforma i2010 a 
eventuální spolupráci na něm je možno získat ve vědeckotechnic-
ké společnosti pro informatizaci a informační technologie a nebo 
u předpokládaného garanta projektu Institutu mikroelektronických 
aplikací (IMA s.r.o.).

IMA s.r.o. je kolektivním členem vědeckotechnické společnosti.

Ing. Jindřich Skokan
vedoucí projektu Platforma i2010

zakládající člen společnosti IIT

I. ETAPA II. ETAPA

2000-2007 2008-2013

2000 2004 20132008 2011 (12)2006 ( CELKEM 24 PROGRAM� )(�R)

OPERA�NÍ PROGRAM JPD3 Pha
(KONKURENCESCHOPNOST)

INTEGROVANÝ OPERA�NÍ PROGRAM
(KONKURENCESCHOPNOST)

I2010 INICIATIVA EK
(POLITIKA 3i)

PLATFORMA i 2010
(PROJEKT)

2006 – 2007(8)

NÁRODNÍ PLATFORMA i 2010
(PROJEKT)
2008 – 2011

SÍ�OVÉ PROJEKTY
INTEGRACE

2011 – 2013(14) 

PODKLADY PRO VYUŽITÍ
V NÁRODNÍ PLATFORM� i 2010

TÉMATICKÉ OKRUHY PROJEKTU 
NÁRODNÍ PLATFORMA i 2010

1.

2.

3.

4.

5.

A

B

C

D

SYSTÉM VZD�LÁVÁNÍ ICT
(TÉMATICKÉ OKRUHY A,B,C,D,E)

�INNOST LEKTOR� A KONZULTANT�
(CELKEM 61)

INOVA�NÍ TENDENCE KOGNITIVNÍHO
VZD�LÁVÁNÍ OB�ANSKÉ SPOLE4NOSTI
(INFORMA�NÍ, OB�ANSKÁ a KARIERNÍ GRAMOTNOST)

MODEL INFORMA�NÍHO CENRA i2010

INTERNÍ STUDIE A REŠERŠE

ROZVOJ VZD�LANOSTI OB�ANSKÉ
SPOLE�NOSTI
(INDIKÁTORY SLEDOVÁNÍ ROZVOJE)

INFORMA�NÍ TENDENCE APLIKACÍ  ICT
(MIKRO a NANOTECHNOLOGIE

PODPORA ROZVOJE INFORMA�NÍ
SPOLE�NOSTI ( POLITIKA 3i)

PODPORA VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO
�EŠENÍ SYSTÉMU VE�EJNÉ SPRÁVY

E

OBJEKTY
P�SOBENÍ

OBJEKTY
SPOLUPRÁCE

(UVEDENO V PROJEKTU)

(NÁRODNÍ)
ST�EDISKO

MARKETINGU
A

TRANSFERU
POZNATK�

ICT

TYPOVÉ AKTIVITY INTEGRACE 
OPER. PROGRAM�

OP-PI OP-LZZ OP-VK OP-VVI OP-PK OP-PA
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Česká společnost pro jakost – na prahu dvacátého roku své existence
Parafrázujeme-li jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších výroků 
z české literatury, může si Česká společnost pro jakost, a tedy i autor 
tohoto příspěvku jen povzdechnout: „Termín přípravy a vydání toho-
to podzimního čísla Zpravodaje zdá se mi (pro nás) poněkud nešťast-
ným!“ – Proč? Právě v období od napsání a odevzdání těchto řádek 
do okamžiku, kdy je budete číst, se totiž uskuteční nejvýznamnější 
odborné a společenské akce roku, které ČSJ pořádá nebo se na jejich 
organizaci podílí. Jedná se o Listopad – Měsíc kvality v ČR i Evropský 
týden kvality v ČR, v jejich rámci pak zejména o mezinárodní konfe-
renci „Kvalita – klíč k úspěchu“ (11. a 12. listopadu) a slavnostní 
večer na Pražském hradě (20. listopadu), kde budou předány Ná-
rodní ceny kvality ČR, Cena Anežky Žaludové, udělovaná Českou spo-
lečností pro jakost za mimořádný celoživotní přínos managementu 
kvality v České republice, titul Manažer kvality roku a další významná 
ocenění [viz též Česká společnost pro jakost: na cestě za vyšší kvali-
tou, Zpravodaj 25 (květen 2008), str. 18]. Jména vítězů nejsou v tuto 
chvíli ještě známa, a pokud snad ano, je na ně přísné embargo. Totéž 
platí o vítězích evropské Ceny EFQM za excelenci za tento rok, kteří 
budou vyhlášeni na Fóru EFQM 2008 v Musée du Louvre v Paříži 28. 
října. Takže, bohužel, ke všem těmto tématům se budeme moci pří-
padně vrátit až v dalším, jarním čísle, a do té doby musíme zájemce 
odkázat na jiná média s kratší periodicitou či nejlépe na příslušné 
webové stránky. 

Ale jsou i jiné události, ať minulé, nebo budoucí, o nichž chceme a 
můžeme informovat nyní.

Takovou pro ČSJ významnou událostí byla v minulém období re-
akreditace jejího certifikačního orgánu CSQ-CERT, respektive 
certifikačního orgánu pro certifikaci osob i certifikačního orgá-
nu pro certifikaci systémů managementu. Výkonná ředitelka ČSJ 
Ing. Štěpánka Steinbachová o tom říká:

Reakreditace obecně je pro každý certifikační orgán velmi důležitý pro-
ces prováděný v našem případě Českým institutem pro akreditaci, o. 
p. s., a zakončený vydáním akreditačního osvědčení. V případě certifi-
kačního orgánu CSQ-CERT při České společnosti pro jakost reakreditace 
probíhala od konce května tohoto roku a byla úspěšně ukončena 7. čer-
vence pro certifikaci osob, resp. 17. července pro certifikaci systémů 
managementu. V prvním případě bylo posuzováno plnění požadavků 
normy ČSN EN ISO/IEC 17024, bylo provedeno celkem 5 witness-auditů 
a celkem 10 dnů bylo věnováno posuzování na místě. Ve druhém pří-
padě proběhlo 7 witness-auditů a 9 dnů posuzování na místě, přičemž 
byla zkoumána shoda s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17021. Výstu-
pem obou uskutečněných reakreditací je nejen přehled silných stránek 
a oblastí pro zlepšování, kterými se vedoucí certifikačních orgánů musí 
zabývat, ale, a to zejména, vydaná osvědčení o akreditaci na dalších 
pět let, tj. s platností do roku 2013. Popřejme tedy společně kolegům 
z certifikačního orgánu CSQ-CERT, aby tato léta byla minimálně stejně 
úspěšná jako roky předcházející.

K této úspěšnosti, k prestiži a autoritě certifikačního orgánu CSQ-
CERT i dalších seriózních certifikačních orgánů v ČR by mělo přispět 
České národní certifikační fórum (CNCF), k jehož vzniku dala ČSJ 
podnět právě před rokem na loňské mezinárodní konferenci v rámci 
Evropského týdne kvality a které bylo oficiálně založeno na setkání 
zástupců šesti certifikačních orgánů 15. 4. 2008 v Praze na Novotné-
ho lávce v prostorách sídla ČSVTS. 

Cena Anežky Žaludové 2007. Jaké jméno laureáta je asi na diplomu 
letošním?

Jak napsal v časopise ČSJ Perspektivy jakosti ředitel CSQ-CERT a je-
den z iniciátorů vytvoření CNCF ing. Petr Koten, „toto fórum sdružuje 
certifikační orgány, které mají zájem podporovat důvěryhodnost a 
zvyšovat kvalitu certifikace systémů managementu (např. certifika-
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ce podle norem ČSN EN ISO 9001 nebo ČSN EN ISO 14001). Jednotli-
vé aktivity CNCF se zaměřují především na podporování akreditované 
certifikace, spolupráci s Českým institutem pro akreditaci, osvětu 
v oblasti certifikace, odborný rozvoj auditorů, dodržování etických 
zásad při poskytování certifikačních služeb a na zvyšování kvality 
certifikačních služeb. 

Za jeden z hlavních, v České republice potřebných úkolů si členové 
CNCF kladou sledovat situaci na certifikačním trhu a na základě ob-
jektivních důkazů informovat Český institut pro akreditaci o zjiště-
ných skutečnostech a případných problémech při porušování akredi-
tačních pravidel. Členské certifikační orgány se svým podpisem dále 
zavázaly ke zvyšování objektivity, nestrannosti a nezávislosti certi-
fikace. Jejich auditoři se také budou muset svým podpisem přihlásit 
k určitým etickým pravidlům, ztotožnit se s nimi. Tato pravidla budou 
muset následně dodržovat, a tím také garantovat vlastní provedení 
auditu, zejména jeho odbornost, zákonnost, čestnost a poctivost.“ 
(Perspektivy jakosti 2008, č. 2, str. 21; více viz www.cncf.cz.)

Zakládajícími certifikačními orgány CNCF byly CSQ-CERT při České 
společnosti pro jakost, CERT-ACO, Dekra – Certification, NQA CZ, TZÚS 
a TÜV Nord Czech. Další certifikační orgány působící v České republi-
ce jsou zvány k účasti v tomto dobrovolném a otevřeném sdružení. 

A co Českou společnost pro jakost čeká v prvních měsících příštího 
roku?

Dne 9. února 2009 zahájí ČSJ jubilejní dvacátý rok své existence.

Jen několik dní poté bude významnou akcí, a to mezinárodního 
rozměru, 4. ročník Konference vítězů evropské a národní ceny za 
kvalitu. Česká společnost pro jakost ji pořádá jako národní partner-
ská organizace Evropské nadace pro management kvality (EFQM) a 
v rámci Národního programu kvality 2009. Pod názvem „Budouc-
nost excelence“, který výstižně vyjadřuje její cíl a obsah, 
se uskuteční 17. února 2009 v pražském Top Hotelu Praha.

NOVINKY Z ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ

Tato konference není určena ani tak specialistům v managemen-
tu kvality, jako zejména členům vrcholového managementu firem 
i dalších organizací. Vystoupí na ní představitelé vítězů a finalis-
tů evropské Ceny EFQM za excelenci a Národní ceny kvality ČR a 
představí přístupy a postupy, které dovedly jejich organizace až k 
nejvyšším oceněním na evropské nebo národní úrovni. Budou zde 
také prezentovány výsledky objektivních mezinárodních studií, které 
jasně prokazují souvislost mezi úspěšností organizací v takovýchto 
soutěžích a jejich úspěšností podnikatelskou, tedy finanční, na sou-
časných náročných globálních trzích. 

Všichni zájemci o účast na této únorové jednodenní akci, která bude 
svým zaměřením i účastí přednášejících ze zahraničí i z ČR mimořádná 
a poskytne tak i příležitost k výměně zkušeností na vysoké úrovni, jsou 
srdečně zváni. Více informací je a bude průběžně k dispozici na webo-
vých stránkách www.csq.cz.

Začali jsme trochu nezvykle parafrázováním známého citátu z be-
letrie, zakončeme podobně, dokonce citátem z asi nejslavnějšího 
dramatu všech dob. Snad se pan Shakespeare a dánský princ Ham-
let nebudou zlobit: „To be or not to be ...“. Zda být, či nebýt, to je, 
oč běží v dnešní konkurenci vlastně každé firmě každý den. Cestou 
k té první, příznivější z těchto dvou možností je především vysoká 
kvalita – ne jen výrobků či služeb pro zákazníka, ale doslova všeho a 
všech ve firmě – a její tak říkajíc vyšší stupeň, pro nějž se v češtině 
již vžil mezinárodní výraz excelence firmy (či jiné organizace, třeba 
i ve veřejné správě). Česká společnost pro jakost má podporu orga-
nizací při dosahování úspěšnosti ve svém poslání i vizi a snaží se je 
důsledně naplňovat. Koneckonců, i pro ni stejně jako pro kohokoli 
jiného platí ono hamletovské dilema a právě tudy vede i pro ni cesta 
k té první, žádoucí variantě další existence a rozvoje v příštích letech 
a desetiletích.

RNDr. Zdeněk Svatoš
ČSJ/Perspektivy jakosti

První ročník Konference vítězů v roce 2004: hovoří představitelka úspěšné firmy z Turecka. (Hanlivé staré úsloví o „tureckém hospodářství“ už dávno 
neplatí, alespoň ne v tomto směru: turecké organizace dosahují v evropské soutěži opakovaně špičková umístění, v letošním roce byly mezi jedenácti fina-
listy EEA z Turecka hned čtyři! Po dvou finalistech bylo z Německa a Španělska, po jednom z Ruska, Severního Irska a Polska. Organizace z České republiky 
se v této prestižní špičkové sestavě bohužel dosud nikdy neobjevila ...)
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Anotace: Managementy podnikatelských subjektů všeho druhu se 
v posledních letech setkávají s nabídkami služeb, zahrnovanými do 
pojmu Facility Management. Na tento trend reagovala již před dvě-
ma lety Společnost pro techniku prostředí strukturální změnou, je-
jímž výsledkem bylo ustavení Odborné sekce Facility Managementu. 
Jelikož se s s metodikou Facility Managementu mohou setkat prak-
ticky podnikatelé ale i zaměstnanci ve všech oborech činnosti, jeví 
se jako účelné poskytnout základní informaci o zmíněném fenoménu 
širokému okruhu čtenářů Zpravodaje ČSVTS.

Úvod
Souběžně s rozvojem stavební výroby a výstavby, kde pozorujeme 
řadu změn v reakci na požadavky trhu, který generuje požadavky na 
výstavbu staveb všeho druhu od kancelářských prostor, průmyslo-
vých objektů, areálů zábavního průmyslu, zdravotnických zařízení a 
v neposlední řadě též  výstavby bytových objektů a dalších staveb 
všeho druhu, se přesouvá těžiště provozování a udržování budov 
z tradičního modelu ojedinělých pracovišť hospodářských správ ob-
jektů do moderní  základny hromadného přístupu k racionálnímu a 
všestrannému využívání budov a areálů.

Mění se také požadavky majitelů budov: zatímco dříve byly obslužné 
procesy hlavního důvodu podnikání (existence) majitele či nájem-
ce budov včetně zaměstnanců, kteří je realizovali, zakomponovány 
organicky do jeho organizační struktury, snahy o zvýšení efektivity 
hlavního obchodního programu a snížení nákladů na jeho obsluhu 
vedou k požadavku na komplexnost podpůrných (obslužných) čin-
ností s cílem zcela „osvobodit“ majitele či nájemce budov od všeho, 
co se hlavního směru podnikání netýká.

Útvary hospodářských správ podniků zajišťovaly po technické strán-
ce provoz stávajících zařízení a pouze nejzákladnější obslužné agen-
dy. Pro ostatní podpůrné procesy byly zřizovány samostatné útvary 
(například investiční, dopravní atd.). Tomuto uspořádání odpovídaly 
i nároky na kvalifikaci zejména vedoucích zaměstnanců těchto útva-
rů, kteří byli samozřejmě  úzce zaměřeni pouze na vymezenou pro-
blematiku útvarů, které řídili.

Nové vnímání budov v rámci Facility 
managementu

Úvod do oboru Facility management
Facility management je jedním z nejmladších systémů řízení. Jeho 
vznik je datován do druhé poloviny minulého století a jeho kolébkou 
je USA. Facility management (zkráceně FM) však ve své podstatě není 
ničím převratným. Tento systém pouze vnáší pořádek a řád do oblasti 
řízení podniku, která je dodnes na okraji pozornosti vedoucích pra-
covníků. Facility management se zabývá podpůrnými činnostmi, kte-
ré jsou v současných podnicích řízeny nesourodě, jejich sledování je 
nedůsledné a podnikový controlling je převážně zařazuje do fixních 
nákladů (režijní složky). 

Facility management se zabývá i správou nemovitostí a majetku spo-
lečnosti. Řídí mnoho drobných procesů (vesměs služeb), které se 
dotýkají každého jednotlivce ve firmě. Nemovitosti a vybavení spo-
lečností v průměru tvoří 35 % majetku společností a náklady na jeho 

Facility management – moderní metoda poskytování podpůrných 
procesů pro hlavní směry podnikání 

správu a údržbu v průměru až 40 % běžných nákladů1. Kvalitní správa 
nejen sníží poruchovost a prodlouží životnost technologií a materi-
álů, ale významně se podílí na zkvalitnění životního prostředí kolem 
nás. Současné hnutí Green Building (Zelená budova) hledá způsoby 
jak snížit energetickou spotřebu budov (tzv. energetickou účinnost) 
a naopak zavádí prvky přírody až do bezprostřední blízkosti uživate-
lů budov včetně interiérů. Tyto environmentální prvky zaváděné do 
správy objektů jsou vrcholem moderního Facility managementu. 

Definice Facility managementu
V říjnu 2006 vstoupila v platnost nová evropská norma EN 15221. 
Její česká verze (v česko/anglickém vydání) byla uvedena na náš trh 
pod označením ČSN EN 15221 – Facility management. Tato norma 
uvádí evropskou definici Facility managementu:

Facility management představuje integraci činností v rámci or-
ganizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podpo-
rují a zvyšují efektivnost její základní činnosti.2

Podle výkladu  této definice, vše, co společnost nepovažuje za své 
základní podnikání (co nevede k přímému zisku společnosti), lze 
dnes řídit jednotnou formou v rámci Facility managementu. V sou-
časnosti jsou tyto činnosti řízeny nejednotně pod kompetencí růz-
ných ředitelů, náměstků a úseků. Zavedením Facility managementu 
dojde k jednotnému postupu při zajišťování těchto činností, které se 
také nazývají podpůrné procesy.  

EU definice přináší značně odlišné vnímání Facility managementu 
oproti původnímu americkému výkladu. Ten spojuje FM převážně 
s objekty a prostorem a zužuje ho na oblast správy objektů a technic-
ké infrastruktury. Mnohé z toho, co my v EU včleňujeme do Facility 
managementu, je v USA integrováno do tzv. Property managementu 
(správy majetku).

Klasická definice Facility managementu uvádí: „Facility management 
je metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a 
pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrati-
vy, architektury, humanitních a technických věd“3. Z této  definice 
často zkracované jako 3P je  patrno, že Facility management je obo-
rem úzce souvisejícím s prostorem.

Výklad uvedené definice je podstatně volnější a umožňuje do FM 
zařadit všechny SLUŽBY, které podporují základní procesy ve spo-
lečnosti. Posouzení které služby jsou základní, a které podpůrné je 
plně v kompetenci vedení každé společnosti. Závisí na zvycích, kul-
tuře a vyspělosti společnosti a jejího vrcholového managementu. 
Norma přímo uvádí, že hranice mezi hlavní a podpůrnou činností je 
proměnná v čase.

Hlavní přínosy Facility managementu
Každého manažera především zajímá, jaké přínosy může od změn 
očekávat. Následně jsou vyjmenována pozitiva, která by se měla pro-
jevit dříve či později po zavedení principů FM do řízení podpůrných 
služeb ve společnosti.

Úspora provozních nákladů
První přínosem je snížení provozních nákladů. Zahraniční zdroje 
uvádějí, že zavedením integrovaného FM lze v dlouhodobém hori-

NOVINKY Z ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ
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zontu docílit úspor až 30 % provozních nákladů4. Krátkodobé přínosy 
po zavedení FM však lze očekávat v rozmezí 5 – 15 % provozních ná-
kladů (cca do jednoho roku). Jak k těmto úsporám dochází? Předně 
se odhalí duplicity či absence zajištění jednotlivých služeb. Integra-
ce řízení přinese výrazné synergické efekty, outsourcing některých 
služeb zase profesionalitu a efektivitu zajištění. Kvalitnější dohled a 
kontrola kvality sníží chybovosti a poruchovost. Kvalitní pravidelná 
údržba zase prodlouží životnost.

Zvýšení produktivity zaměstnanců
Zavedením jednotného požadavkového systému, zavedením stan-
dardů, zavedením jednotných systémů služeb a profesionalizací 
jejich zajištění se sníží nerentabilní prostoje každého jednotlivého 
zaměstnance ve společnosti. Systém dispečinku služeb, telefon-
ního help desku a jednotného SW prostředí, kde budou připraveny 
předvyplněné formuláře na objednávku služby, kde budou nastaveny 
opakující se činnosti tak, aby vždy v potřebné chvíli samy generova-
ly jednorázový požadavek na jejich provedení, kde v tomto systému 
bude vždy snadno dohledatelné v jakém stádiu je plnění požadavku, 
to vše uvolní zaměstnance od nerentabilně stráveného času „hledá-
ním“, „voláním“, „doptáváním se“, „žadoněním o službu“ atd. Celý 
proces se zrychlí, zefektivní a hlavně zprofesionalizuje. To vše ušetří 
čas v hlavním procesu a tím zvýší produktivitu práce.

Uvolnění prostorových kapacit
Optimalizací využití prostoru lze docílit uvolnění nerentabilně uží-
vaných pracovišť, místností, hal a dalších prostor. Zejména zavádě-
ním velkoplošných kanceláří se uvolnilo v průběhu osmdesátých a 
devadesátých let v USA až 40 % prostor5. Na příklad při reorganizací 
údržby ve společnosti Carl Zeiss v Oberkochenu (Německo) došlo 
k redukci pracovníků v údržbě ze 170 na 70 a k uvolnění všech lo-
kálních údržbových dílen v jednotlivých halách. Toto bylo umožně-
no integrací do jedné centrální údržbové haly, systému výjezdních 
mobilních dílen a zavedením CAFM systému6. Obdobně expanzí mo-
derních internetových technologií umožňuje změnu pracovního re-
žimu mnoha zaměstnanců. Zavádí se sdílená pracoviště, hotelingo-
vá pracoviště, lze pracovat na cestách nebo doma (homeworking). 
The Wall Street Journal (2000) například informoval o 30 % snížení 
nemovitostního trhu v Silicon Valley způsobeného vzestupem tzv. 
dot-com průmyslu7.

Další přínosy
EU norma ČSN EN 15221 ve své části 1 konkretizuje hlavní přínosy 
následovně:

• Jasná a přehledná komunikace mezi stranou poptávky a stranou 
nabídky prostřednictvím pověřených osob, které představují 
jednotné styčné body pro všechny služby, které jsou stanoveny 
v FM-smlouvě.

• Nejefektivnější využití synergií napříč různých služeb, které po-
může zvýšit výkonnost a snížit náklady společnosti.

• Jednoduchý a zvládnutelný koncept interních a externích zod-
povědností za služby založený na strategických rozhodnutích, 
které vedou k systematickému insourcingu a outsourcingu pra-
covních činností.

• Snížení konfliktů mezi interními a externími dodavateli služeb.

• Integrace a koordinace všech požadovaných podpůrných slu-
žeb.

• Přehledná znalost a informace o úrovni služeb a nákladech, kte-
rá pak může být jasně prezentována koncovým uživatelům.

• Zvýšení trvalé stability organizace uplatněním principů dlouho-
dobé životnosti zařízení.

Ing. Jiří Frýba
Společnost pro techniku prostředí, Klimakonsult Praha

Zpracováno podle materiálu Ing. O. Štrupa pro ČKAIT

1  Materiály společnosti Archibus, Inc., USA

2  ČSN EN 15221 – Facility management, část 1 - Termíny a definice

3  Definice  IFMA (International Facility Management Association) 

4  Materiály IFMA (v roce 2000)

5  Materiály IFMA (v roce 2000)

6  Materiály společnosti Nemetschek GmbH (1999)

7  Přednáška „Hunting With The Big Dog“, Prezident IFMA Denise  
 Longworth, Týden FM v Praze (2001)

Přehled činnosti Společnosti pro techniku prostředí
Celostátní a mezinárodní konference pořádá STP s dvouletou pe-
riodicitou v oboru klimatizace a větrání vždy v sudém roce v Praze, 
v oboru vytápění potom vždy v lichém roce v Třeboni. Ke konferencím 
vycházejí sborníky přednášek, které je možno zakoupit i po konfe-
rencích.

Semináře – pořádá STP každoročně v Praze a v Brně na téma novinky 
v technických instalacích, další semináře jsou pořádány na základě 
zájmu členů STP, vývoje techniky a legislativy v oboru a na základě 
požadavků spolupořádajících firem. K většině seminářů vydává STP 
sborníky přednášek.

Kurzy - STP pořádá se čtyřletou periodicitou dvousemestrální kurz 
klimatizace a větrání. S dvouletou periodicitou vždy v sudých letech 
kurz vytápění a každoročně kurz Facility management se zaměřením 
na techniku prostředí a kurzy Snižování hluku v technice prostředí. 

Další kurzy připravuje STP na základě poptávky členů, firem, případ-
ně novinek v legislativě – v roce 2008 to byl např. kurz „Národní kal-
kulační nástroj pro hodnocení energetické náročnosti budov“.

Časopis „Vytápění, větrání, instalace“ navázal v roce 1992 na 
časopis „Zdravotní technika a vzduchotechnika“ vydávaný od roku 
1958 (jeho poslední 3 čísla vyšla v roce 1991). Vychází 5x za rok a 
jeho součástí je Informační zpravodaj STP. 

Sešity projektanta – vydává STP v oboru vytápění, klimatizace a vě-
trání, zdravotní a technické instalace. Jedná se o systematicky zpra-
cované publikace zaměřené na projektování v dílčích částech oboru 
technika prostředí.

Směrnice STP – vydává STP jako přílohy časopisu „Vytápění, větrání, 
instalace“ s cílem zvýšit úroveň zpracovávaných projektů v oblas-
tech, které nepokrývají dostatečně ČSN a EN. 

NOVINKY Z ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ
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Expertní kancelář STP vznikla v roce 1997. Formou posudků a studií 
řeší jednotlivé případy na základě poptávky firem a státních orgánů. 
Funguje jako nezávislá instituce pro zjištění příčin nesprávné funkce 
zařízení techniky prostředí a zpracovávání návrhů nápravných opat-
ření.

Veletrh Aqua-therm Praha - STP se od roku 1994 účastní stánkem na 
veletrhu AQUA-THERM Praha, má zastoupení v hodnotitelské komisi 
pro udělování cen a je garantem doprovodné akce výstavy „Konfe-
rence TZB 200..“.

Stavební veletrhy Brno – SHK Brno - od roku 2000 se STP podílí na 
přípravě a průběhu výstavy SHK Brno – odborné garantování výsta-
vy, pořádání doprovodného semináře a zastoupení v hodnotitelské 
komisi.

Členství STP v mezinárodních organizacích

Od roku 2000 je STP členem a jediným zástupcem ČR ve společnosti 
REHVA (Evropská asociace společností z oboru techniky prostředí) 
a od roku 2005 je asociovaným členem ASHRAE (Americká společ-
nost pro vytápění, chlazení, klimatizaci a větrání). Publikace vydané 
těmito organizacemi jsou k dispozici v knihovně STP. Předseda STP 
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. je členem předsednictva REHVA.

Internet – veškeré aktivity STP jsou na www.stpcr.cz. Od roku 2007 
je na těchto www možnost připomínkování legislativních dokumentů 
v oboru technika prostředí.

Podrobné aktuální informace najdete na: www.stpcr.cz.

Mezinárodní setkání v Mikulově
Ve dnech 3. a 4. dubna 2008 se v jihomoravském Mikulově ve stylo-
vém hotelu Eliška konalo  pracovní setkání členů bavorské regionál-
ní skupiny německého výboru pro normalizační praxi DIN ANP-AKN 
(Ausschuss Normenpraxis im DIN, Regionalgruppe Bayern), rakouské 
společnosti pro normalizační praxi ÖN AGN (Östereichisches Normun-
ginstitut Arbeitsgemeinschaft Normenpraxis) a České společnosti pro 
technickou normalizaci. Omluvili se členové švýcarského výboru pro 
normalizační praxi SNA-NOP (Schweizerischer Ausschuss Normen-
praxis), kteří se jinak na spolupráci podílejí.

Na čtyři desítky účastníků tohoto setkání kromě jiného vyslechly za-
jímavé přenášky na aktuální témata z oblasti technické normalizace, 
znichž vyjímáme následující. 

Ing. Frank-Michael Wessel ze společnosti Schaeffler KG ve Schwein-
furtu hovořil na téma Integrace Schaeffler Gruppe – harmonizace 
norem a řízení dokumentace.  Společnost Schaeffler Gruppe vznikla 
fúzí  tří výrobců zahrnujících 180 výrobních středisek v 50 zemích 
světa s celkovým počtem asi 63 tisíc zaměstnanců. Společnost se 
zabývá zejména výrobou motorových systémů, převodových a pod-
vozkových systémů, příslušenství pro automobily, dílů pro leteckou 
techniku, výrobou ložisek, produkcí výrobků pro aerokosmickou ob-
last, lékařských přístrojů aj. 

Při zahájení integrace v r. 2003 existovaly kromě veřejných norem 
týkajících se daného oboru také odlišné soustavy vnitřních doku-
mentů, vzniklé historickým vývojem v původních společnostech pod-
le požadavků a potřeb. Tyto soustavy se lišily systematikou číslování 
dokumentů, jejich vnitřní stavbou, hierarchií a systémem správy, 
způsobem povolování a ukládání atd. Celkový počet těchto norem 
činil cca 68 tisíc. Všechny tyto normy bylo třeba revidovat, sjedno-
tit, novelizovat, v některých případech bylo nutné vypracovat tzv. 
„zbytkové normy“ (Restnormen), historické normy řádně evidovat a 
uložit tak, aby mohly být kdykoli dohledány. Tyto nesmírně rozsáhlé 
práce se podařilo úspěšně zvládnout a k začátku roku 2008 obnáší 
soustava norem používaných ve společnosti Schaeffler Gruppe cel-
kem 26 594 norem (z toho 11 388 jsou normy veřejné). 

Přednáška byla nesmírně zajímavá a instruktivní tím, že se týkala 
problematiky, jež  značně přesahuje vlastní výrobní program společ-
nosti Schaeffler Gruppe a týká se všech případů, kdy je třeba sjedno-
covat různé systémy norem. 

Další zajímavou přednášku proslovil Ing. Helmut Frick, zakladatel 
firmy IBF-Automatisierungs- und Sicherheitstechnik (automatizační 
a bezpečnostní technika) na téma Označení CE ve strojírenství a při 

stavbě strojních zařízení. Přednášející nejprve seznámil přítomné 
se zákonnými podmínkami, při jejichž splnění lze použít označení 
CE podle směrnice 98/37/EG pro strojní zařízení. Základem je vždy 
posouzení rizika, tj. analýza nebezpečnosti  v daném případě, kte-
rá se provádí podle technických norem a za pomoci počítače. Tato 
činnost je komplexní a podílí se na ní kromě vedení společnosti i 
různé útvary jako je útvar bezpečnosti práce, konstrukce, nákupu, 
výroby, prodeje a problematika musí být samozřejmě konsultována 
i s uživatelem. Podle této směrnice musí výrobce provést analýzu 
všech nebezpečí spojených s používáním daného zařízení a navrh-
nout a vyrobit takové zařízení, kde je nebezpečí zcela odstraněno 
nebo alespoň sníženo na minimum. Pro případy, kdy nebezpečí nelze 
zcela odstranit musí výrobce určit bezpečnostní opatření a tato svá 
zjištění sdělit uživateli. Přednášející seznámil posluchače podrobně 
s postupem analýzy a s využitím příslušných technických norem při 
této činnosti. Uvedl také internetové odkazy na další informace tý-
kající se dané problematiky. 

Zajímavou přednášku na téma Význam technické normalizace pro 
metalurgii přednesl RNDr. Jaroslav Raab z firmy Hutnictví železa, 
a.s., Praha. Za pomoci přehledných grafů a číselných tabulek nejpr-
ve přítomné seznámil s rozsahem výroby a spotřeby oceli v různých 
částech světa a s očekávanými trendy v této oblasti. Zabýval se také 
otázkami emisí oxidu uhličitého, která nutně souvisí s výrobou oceli. 
Uvedl jednotlivé druhy norem upravujících tuto problematiku, které 
je třeba respektovat  – mezinárodní normy ISO a EN, zahraniční nor-
my DIN, BS, JIS, GOST, národní normy ČSN a STN a normy resortní a 
podnikové. Přednáška byla svým rozsahem a pojetím určena nejen 
osobám pracujícím přímo v oblasti metalurgie, ale byla velmi zajíma-
vá a instruktivní i pro posluchače z oborů zcela vzdálených. 

Kromě hlavních přednášek účastníci vyslechli zprávy o mezinárodní 
spolupráci v rámci organizace IFAN (The International Federation of 
Standards Users, Mezinárodní federace uživatelů norem) a zprávy o 
činnosti německé, rakouské, švýcarské a české normalizační společ-
nosti DIN-ANP, ÖN-ANP, SNA-NOP a ČSTN. 

Kromě vlastních přednášek a referátů byl věnován dostatek prostoru 
i vzájemné výměně informací o činnostech jednotlivých národních 
normalizačních společností a neformálním diskusím mezi účastníky. 
A to jak v rámci programu tak i při společenském posezení po večeři 
v tradičním jihomoravském sklípku, který je součástí areálu hotelu 
Eliška. 

JUDr. Jiří Kult
jednatel ČSTN
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Mezinárodní kongres mladé jaderné generace 
IYNC 2008
Z pohledu mladého „jaderňáka“ se švýcarské horské letovisko Inter-
laken stalo na krátkou dobu středem světa. V letošním roce se tam 
totiž konal již pátý Mezinárodní kongres mladé jaderné generace (In-
ternational Youth Nuclear Congress - IYNC), konkrétně ve dnech 20. 
až 27. září. Tato poměrně mladá tradice největší mezinárodní akce 
pro mladé odborníky, kteří se zabývají mírovým využíváním jaderné 
energie, začala v roce 2000 v Bratislavě a pokračovala vždy každý 
druhý rok přes korejský Daejeon (2002), kanadské Toronto (2004) a 
spolupořadatelství severských Stockholmu a Olkiluota (2006). Česká 
nukleární společnost (ČNS) a Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT 
nenechaly kongres bez povšimnutí, a proto se ho vždy mohli účastnit 
jejich zástupci. Letos je, v přítomné desetičlenné česko-slovenské 
výpravě, viz foto, zastupovali Tomáš Vytiska a Andrea Bachratá. 

Československá výprava zleva: Karel Possel (ČEZ ETE), Radek Kopřiva 
(ČEZ ETE), Tomáš Vytiska (ČNS, FJFI ČVUT), Kateřina Stanová (AF-
-Colenco), Matěj Zachar (STU Bratislava), Václav Dostál (FS ČVUT), v 
dřepu Stanislav Sojak (STU Bratislava), Andrea Bachratá (ČNS, FJFI 
ČVUT), Ondřej Beneš (CEA Saclay) a v podřepu Pavel Zácha (FS ČVUT)

Je třeba říci, že ještě před samotným zahájením kongresu se kona-
lo pravidelné zasedání výkonného výboru Mladé generace Evropské 
nukleární společnosti (ENS YGN), na kterém stanoviska Mladé gene-
race ČNS hájil Ondra Zlámal. I letos se tedy Česká republika velmi 
významně zapojila do mezinárodního dění a z nadšení všech přítom-
ných je možné říci, že se opět i zapojí.

V neděli 21. 9. 2008 proběhlo samotné zasedání výkonného výboru 
ENS YGN v salonku Brünig v prostorách Kongresového centra Inter-
laken. Po oficiálním zahájení, přivítání účastníků a schválení zápisu 
z minulé schůze z Helsinek přednesl předseda ENS YGN Igor Vuković 
svou zprávu, ve které shrnul významné události od posledního zase-
dání. Prvně zmínil přípravu předání ceny Jana Runermarka Dr. Sue 
Ion za její přínos mladé generaci, která jí byla udělena v následují-
cích dnech na IYNC. Dále zmínil korekci angličtiny v „Internal Rules“, 
kterou provedl Neil Crewdson a předběžné schválení „Internal Rules“ 
přítomnými zástupci. Také zmínil tři významné kroky, které prosadil 
na ENS Board/General Assembly: zvýšení rozpočtu ENS YGN na příští 
rok o 10 %; převedení neutracených peněz z letošního rozpočtu do 
rozpočtu příštího roku (platí i pro další léta); finanční podporu 2-
3 účastníků COP 2008 z fondů ENS (nikoliv ENS YGN). Všechny tyto 

zásluhy na zlepšení finanční situace ENS YGN jsou jasnou zásluhou 
Igora, jenž za to byl oceněn téměř bouřlivými ovacemi.

Předseda se dále ve své zprávě zaměřil na tvorbu ENS YGN roll-up: byl 
změn slogan na „Creating the future“. Finální verze by měla být při-
pravena k tisku do konce listopadu 2008. Dále byla zmíněna nabídka 
od Foratomu účastnit se jejich výboru NICE (Nuclear Information 
Committee Europe), ale pro velkou finanční a časovou náročnost 
bylo doporučeno účastnit se pouze jedné schůzky ze čtyř, pořáda-
ných ročně. Jako hlavní bod pak byla prezentována změna systému 
Country reportů, na které byl vytvořen zvláštní formulář. Všechny za-
interesované strany byly požádány o vyplnění formuláře i v případě, 
že se těchto zasedání ENS YGN neúčastní. Tím se má do budoucna 
zajistit úroveň jejich kooperace s ENS YGN.

Po zprávě předsedy byly představeny zprávy od jednotlivých člen-
ských zemí. Za ČR bylo zmíněno získání 5ti nových členů, vydání 
„Jaderných úsměvů“ pod patronátem ČNS, příprava Mikulášského 
setkání, úprava a rozšíření webových stránek a příprava „Rukověti 
českého jaderňáka“. Z ostatních zemí stojí za zmínku Belgická YGN, 
která v angličtině připravila booklet pro zájemce o jaderné obory a 
Britská YGN, která se kromě civilní jaderné energetiky také částečně 
zaměřuje i na vojenské využití jádra (resp. na přepracování jaderných 
materiálů z vojenského využití). V další části jednání byl stručně při-
blížen plán akcí ENS YGN v rámci konference IYNC a průběh přípravy 
akcí, na kterých se ENS YGN podílí (COP-14, ENYGF) a nebo chystá 
podílet (Foratom NICE).

Velmi důležitou částí celé akce bylo schválení „Internal Rules“, na 
kterých se ještě za svého působení v ENS YGN podílel i Martin Přeček. 
Přestože ENS YGN nemá oficiálně statut nezávislé organizace, na 
radu mateřské ENS byla sestavena pracovní skupina, která po pora-
dách s právníky sepsala 9ti stránková „Vnitřní pravidla“. Tato pravi-
dla prošla revizí všech účastníků a ve veřejném hlasování byla jedno-
myslně přijata všemi zástupci přítomných členských zemí (11 hlasů 
pro, žádný proti, žádný se nezdržel hlasování). Nabývají platnosti od 
1. 10. 2008. Tímto ENS YGN položila první právní základ své existenci 
a definovala aspekty, které jsou běžné u podobných organizací.

Po hlasování představil předseda ENS YGN výsledky hospodaření za 
rok 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009. Rozpočtu ENS YGN velmi po-
mohlo, že se mateřská ENS postarala o jednu z největších položek a 
to platbu za právní rady při tvorbě „Internal Rules“. Výsledky hospo-
daření i návrh rozpočtu byly opět hlasováním jednomyslně přijaty.

Z dalších akcí stojí za zmínku výzva členským organizacím, aby nevá-
hali a podporovali své členy v psaní článků pro ENS News. První člán-
ky byly rozděleny mezi Švýcarskou YGN (článek o IYNC) a Ruskou YGN 
(článek o jejich přípravě kandidatury na IYNC 2010 – ruští kolegové 
ještě v té době nevěděli, že nakonec bude vybrána JAR a nikoliv RF). 
Další články byly přislíbeny z Belgie, Španělska a Francie.

Dále bylo dohodnuto sestavit pracovní skupinu pro úpravy webových 
stránek ENS YGN, kterým by závan svěžího vzduchu neškodil. Tato 
pracovní skupina se poprvé sejde na příštím zasedání výkonného vý-
boru v Edinburghu a všichni čtenáři těchto řádek jsou zváni k zaslání 
návrhů na vylepšení těchto stránek.

Po předání letošní ceny Jan Runemark Award Dr. Sue Ion bylo ote-
vřeno další nominační kolo, tentokrát pro rok 2009. Všichni zainte-
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resovaní jsou zváni, aby podali své návrhy (Jan Runermark Award je 
cena udělovaná Mladou generací ENS za vynikající přínos pro mladé 
odborníky z jaderné oblasti. Je pojmenována po Janu Runermarkovi, 
zakladateli Švédské YGN a významném podporovateli Evropské YGN, 
který tragicky zahynul při automobilové havárii). Cena za rok 2009 
bude předána na ENYGF 2009 v Cordobě.

Už na minulých jednáních byl zmíněn zajímavý počin Španělské 
YGN (konkrétně José Luise Peréze), kde vznikl sestřih všech scén 
svázaných s jadernou problematikou ze seriálu Simpsonovi. Celý 
40 minutový filmeček byl několikaletou prací právě José Luise a při 
minulém jednání bylo navrženo využít tohoto veledíla i pro záměry 
ENS YGN. Jedinou překážkou je nadabování ve španělštině, proto se 
zvažuje otitulkování v angličtině. V tomto směru se začala angažovat 
Rumunská YGN a zvažuje se prezentování této „jaderné zábavy“ na 
ENYGF 2009.

Zleva do prava: Klečící: Sebastian Klengel (Německo), Edouard Hour-
cade (Francie); První řada: Miguel Sanchez Lopez (Španělsko), Igor 
Vuković (Chorvatsko), Susanna Dölen Wegrell (Švédsko), Sini Gahm-
berg (Finsko), Gerardo Del Caz Esteso (Španělsko), Ondra Zlámal (ČR), 
Tommi Henttonen (Finsko), Thomas Bischel (Švýcarsko); Druhá řada: 
Andrei Goicea (Rumunsko), Ekaterina Ryabikovskaya (Ruská federa-
ce), Miguel Milan (Španělsko), Wim Uyttenhove (Belgie), Paul Wou-
ters (Belgie)

Po skončení zasedání se již naplno rozběhla registrace účastníků 
konference IYNC a ve volném čase hraní připravených her. I když 
přednášky přihlášených mladých odborníků zahrnovaly pouze tři 
dny, celý kongres byl vlastně naplánován s uvítací recepcí, hry pro 
účastníky, zasedáním představitelů jednotlivých zemí, 10. narozeni-
nami Švýcarské nukleární společnosti, plenárním zasedáním a tech-
nickými exkurzemi na dní sedm. Téměř všechny jeho aktivity byly 
situovány v Kongresovém centru Interlaken, známém také jako Ca-
sino Kursaal, které dodávalo celému setkání noblesní nádech. Taktéž 
všechny společné, i společenské, obědy a večeře se konaly v tamější 
koncertní místnosti a servírovány nám byly vynikající chody jídla, 
sponzorované tu firmou E.ON, EnBW, Exelon či Areva.

Technický program byl rozdělen do několika paralelních sekcí, jme-
novitě Jaderná věda a technika, Palivový cyklus a odstavování, Kon-
strukce nových jaderných elektráren či Politika a ekonomika „jádra“. 
Dalšími souběžně běžícími akcemi byly konané workshopy a speci-
ální sekce ENENu (evropského sdružení vysokoškolských institucí) 
pro Ph.D. studenty, a bylo tedy třeba pečlivě vybírat mezi minimálně 
čtyřmi se kryjícími přednáškami. Z prvního dne bych zmínil ukrajin-
skou studii na dobudování 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Chmelnyc-
kyj, na které byly zastaveny práce v roce 1990 ve stavu 75% a 28% 
dokončení bloku. Jako reálné byly zmíněny projekty tlakovodních 

reaktorů EPR, AP1000 a dvou studií VVER-1000, z čehož na tzv. pro-
jektu „Belene 87/92 (V-466)“ by se mohla podílet i česká Škodovka. 
V podobném duchu se nesla i prezentace pokročilých reaktorů pro 
Čínu. Velké ambice čínských projektů mají solidní základ i v tom, že 
v Číně již fungují ruské reaktory VVER, kanadské CANDU, tlakovodní 
západního typu i domácího původu a že ve výstavbě je dalších sedm 
bloků. Pro rok 2009 počítá Čína se zahájením výstavby dalších mini-
málně deseti bloků a taktéž výzkumného vysokoteplotního reaktoru, 
na který by neměl dlouho čekat jeho energetický nástupce.

Druhý den přednášek zahájila Andrea Bachratá svým příspěvkem. Její 
první prezentace se týkala problematiky těžkých havárií s tavením 
aktivní zóny. Prezentovaný byl koncept zadržení roztavené aktivní 
zóny v tlakové nádobě reaktoru zaplavením šachty reaktoru. Cílem 
prezentace byl úvod do problematiky tavení aktivní zóny, předsta-
vení experimentálního programu a výpočtových kódů. Závěrem bylo 
představení praktické aplikace této strategie na elektrárnách typu 
AP600, AP1000 a VVER-440. Druhá prezentace se týkala validace 
výpočtového kódu ASTEC na základě výsledků z německého experi-
mentu LIVE-L1. Experiment se týkal prvotní fází tavení aktivní zóny a 
jejím přemístěním do dolní směšovací komory. Studované byly různé 
podmínky vnějšího chlazení reaktorové nádoby. Tento experiment 
byl simulovaný v modulu DIVA kódu ASTEC, který dokáže simulovat 
tepelné chování taveniny v dolní směšovací komoře a odvod tepla 
přes stěnu nádoby prostřednictvím vnějšího chlazení. V prezentaci 
byly shrnuté výsledky simulací a představené návrhy na zlepšení vý-
počtů.

Model spodní části tlakové nádoby reaktoru v momentě prasknutí a po 
vychladnutí.

Mezi další zajímavé přednášky patřila izraelská studie použití tho-
riových palivových cyklů v současných jaderných reaktorech. Výho-
dou použití thoria namísto uranu je jeho větší výskyt v zemské kůře 
a taktéž menší produkce transuranů s dlouhým poločasem rozpadu. 
Za cenu snížení výkonu či zkrácení palivových kampaní je toto na-
hrazení možné a dokonce nám byla nastíněna možnost dosažení až 
1000 denních palivových cyklů (kdy se prvních 500 dnů tvoří stále 
více štěpitelného materiálu). Další příspěvky například prezentovaly 
ruský Mashinostroitelnyj závod na výrobu jaderného paliva, novou 
metodu na řezání betonu při odstavování vysloužilých elektráren, 
optimalizaci nakládání s radioaktivními odpady a současný stav oko-
lo jaderné elektrárny Olkiluoto ve Finsku.

Je zajímavé, že některé země se dodnes staví rezervovaně či dokonce 
ultimátně k jaderným elektrárnám, a jiné, jako právě Finsko, nejen 
že staví elektrárnu úplně novou (tzv. Evropský tlakovodní reaktor EPR 
od firmy Areva), ale dokonce již vážně zvažuje výstavbu další. Pro lo-
kalitu Olkiluoto, kde již dva varné reaktory stojí a jeden tlakovodní je 
ve výstavbě, jsou možná dvě různá umístění čtvrtého bloku, na který 
byla nakladena kritéria jako například požadovaná velikost výkonu 
1000 až 1800 MWe či nutnost použití slabě obohaceného uranového 
paliva. Zahájena byla studie vlivu na životní prostředí EIA a bylo vel-
mi zajímavé pozorovat prezentovanou vstřícnost finské vlády. Nejen 
obyvatelé v okolí elektrárny byli přizváni, neboť výstavba a provoz 
ovlivní jejich život dopravou, vzhledem, možností rybolovu, hlukem, 
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skladováním paliva, ale také představitelé Švédska, Norska, Němec-
ka, Polska, pobaltských států, Ruska a možnost připomínkování byla 
také dána Rakousku, které nabídku přijalo! Proto budou všechny po-
třebné dokumenty pro konečné schválení EIA v 11 jazycích. Jen pro 
zajímavost uvedu, že všechny čtyři bloky elektrárny zvednou podle 
projektu lokální teplotu moře v bezprostřední blízkosti až o 13°C 
(není a nebude použito chladicích věží).

Úterní večer po přednáškách patřil setkání zástupců jednotlivých 
zemí pod názvem Setkání IYNC Board of Directors. Kromě evropských 
zástupců Německa, Velké Británie, Francie, Belgie, Česka i Sloven-
ska, nechyběli ani představitelé Ruska, Jižní Koreje, Srí Lanky, Ji-
hoafrické republiky, Brazílie, Argentiny, USA a Kanady. Jednoduše 
řečeno, setkání bylo opravdu mezinárodní. Hlavními body programu 
bylo zvolení pořadatelů pro následující IYNC 2010 a taktéž nových 
představitelů samotného IYNC. Kandidáty na příští konferenci byly 
Rusko, USA, Brazílie a Jihoafrická republika, přičemž každý tým měl 
30 minut na svou prezentaci. Během ní nejen že musel představit 
kandidátské město, tým, možnost technických i kulturních exkurzí, 
harmonogram a vůbec rozdělení příspěvků do technických sekcí, 
ale musely nám být známy i takové detaily jako možnost ubytová-
ní a celkový rozpočet kongresu. Po velmi dobré přípravě a poněkud 
složitém hlasování bylo zvoleno Kapské město jako pořadatel IYNC 
2010 v termínu ihned po skončení Mistrovství světa ve fotbale (tedy 
12. až 18. července 2010). Taktéž bylo rozhodnuto o nástupci Lisy 
Stiles ve funkci prezidenta IYNC, jímž se stal Hans Korteweg, americ-
ký Holanďan žijící v Bruselu, pracující ve vedení Evropské nukleární 
společnosti a více než 6 let i ve FORATOMu. Přejme tedy nejen jemu, 
ale i celému mezinárodnímu jadernému uskupení mladých hodně 
úspěchů.

Závěrečné čtvrteční setkání mělo poněkud odlišný charakter. Dopo-
ledne se všichni účastníci přesunuli do nedalekého leteckého han-
gáru, který se zhostil plenárního zasedání, oběda a vyhlášení jak 
oceněných řečníků tak i příštího hostitele IYNC. Během společného 
zasedání byly ještě odprezentovány konkrétní počiny mladých gene-
rací nukleárních společností severní Ameriky, Jižní Koreje, Jihoafric-
ké republiky, Brazílie, hostujícího Švýcarska a Španělska, které bude 
v roce 2009 hostit evropský kongres European Nuclear Young Gene-
ration Forum, pořádaný v lichých letech kdy se IYNC nekoná. Jako 
dárek byla také věnována kniha Jaderných úsměvů, vydaná Českou 
nukleární společností, předsedům Švýcarské, Jihokorejské i Jiho-
africké mladé generace, jako signál, že umíme v Česku nejen tvrdě 
pracovat, ale i se bavit.

Závěrečná večeře na rozloučenou se opět přesunula do netradičních 
prostor, a to do 2230 metrů nad mořem, kde náladu malinko zahalila 
neprostupná mlha. Pro ty, co ještě neodjeli do vlasti, byly na druhý 
den naplánované technické exkurze do jaderných zařízení po Švý-
carsku, konkrétně do Paul Scherrer Institutu, úložiště středně a níz-
ko radioaktivních odpadů ZWILAG, jaderných elektráren v Beznau, 
Mühlebergu, Leibstadtu a do zkušební lokality Grimsel.

Bylo evidentní, že na všech 326 účastníků z celého světa dobře zor-
ganizovaná konference zapůsobila a můžeme se jen těšit na příští 
setkání a připravit se na něj, aneb podle hesla konference „Time does 
matter“.

Tomáš Vytiska, Bc. a Ondřej Zlámal, Bc.
Česká nukleární společnost

Sedm (nesmrtelných) hříchů informatizace

V úvodu si připomeňme desatero božích přikázání. Údajně měl desa-
tero přikázání předat Bůh Mojžíšovi jako soubor morálních impera-
tivů pro křesťany. V 6. století pak papež Řehoř pojmenoval z tohoto 
souboru sedm smrtelných hříchů, jako návod správného chování. 
Když skutečnosti převedeme do jazyka informatizace pak:

1. Bůh předal Mojžíšovi „soubor indikátorů“

2. papež Řehoř „analyzoval“ „zpětnovazební informace“ o stavu„ 
objektu řízení“ a

3. stanovil výsledné monitorovací ukazatele

4. „marketingové strategie“ a v té době byla následující:

Doba, ve které žijeme, je zcela zásadně ovlivňována informační a 
komunikační technologií (ICT). Vývoj a aplikace ICT zasahují praktic-
ky do všech činností člověka a celé lidské společnosti. Změny, které  
nastaly nás opravňují označit tuto společnost jako „informační“. 
Proklamujeme heslo „člověk – dominantní subjekt informační spo-
lečnosti“. Důležitá je aktivní účast každého jedince. 

Z celé řady předpokladů je to také informační gramotnost a následně 
pak občanská gramotnost.

„INFORMAČNÍ GRAMOTNOST“ je definována jako „schopnost uvě-
domit si a formulovat své informační potřeby, schopnost orien-
tovat se v informačních zdrojích, schopnost vyhledat informace 
prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, tyto 
informace vyhodnotit a využívat při řešení konkrétní životní situ-
ace či odborného úkolu“.

Naplnění definice informační gramotnosti především znamená:

- vědět přesně, co chci, abych pak mohl kvalifikovaně rozhodnout
- vědět, kde najdu potřebné informace pro své rozhodnutí
- využít k vyhledání především technické (ale i jiné) prostředky a
- po vyhodnocení všech potřebných informací pak rozhodnout.

Požadavky informatizace společnosti jsou však provázeny „hříchy“, 
které nejsou sice „smrtelné“, ale také by neměly být „nesmrtelné“. 

Autor tohoto článku za „(ne)smrtelné“ hříchy považuje:

Hřích č. 1 – ENTROPIE 
Jedná se o neuspořádanost světa, ve kterém žijeme. Tato skutečnost 
je objektivní, ovlivněná zejména technologickým pokrokem (ICT), 
ale také kromě jiného narůstající svobody člověka. V mnoha přípa-
dech ani nejsme schopni všechny příčiny této entropie (neuspořá-
danosti) odhalit.

HŘÍCH  POTRESTÁNÍ VINÍKA PODLE TRADICE 
1. pýcha zlámán v kole 
2. závist vhozen do ledové vody 
3. obžerství přinucen jíst krysy, ropuchy a hady 
4. smilstvo udušen v ohni a sirném kouři 
5. hněv roztrhán zaživa 
6. lakota vhozen do kotle vroucího oleje 
7. lenost vhozen do jámy plné hadů 
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Je třeba se vyvarovat jednoduchého řešení, které vědomě či nevě-
domě nerespektuje všechny okolnosti.

Hřích č. 2 – MOZEK ČLOVĚKA
Pokrok v poznání genetické výbavy člověka v poslední době rovněž 
odhaluje schopnosti jeho mozku. Vývoj mozku lze vysledovat již od 
počátku existence lidstva – jedná se o velice složitý systém, který 
pracuje v digitálním a chemickém režimu. Složitost tohoto systému 
můžeme srovnávat se složitostí vesmíru.
Je třeba se vyvarovat podceňování a zneužívání (populisticky) 
schopnosti člověka. Profesor Vondráček říkal: „Blbec je urážka pří-
rody“. 

Hřích č. 3 – SYSTÉMY
Objekt je definován jako systém za předpokladu, že má vstupy (pod-
něty) a výstupy (reakce). Uvnitř tohoto systému (podle míry složi-
tosti) existují prvky a vazby mezi nimi.
Totalitní režimy mají pod kontrolou prvky i vazby mezi nimi. Tato 
skutečnost pak vede k tomu, že vstupy (podněty) i výstupy (reakce) 
jsou pod kontrolou totalitního režimu.
Je třeba se vyvarovat stavu, který by jakýmkoliv způsobem mohl 
vytvářet podmínky pro násilné ovlivnění jednotlivých  složek tohoto 
systému.

Hřích č. 4 – TECHNOLOGIE (ICT) 
Existují tendence (zejména u prodejců) přeceňovat úlohu moderních 
informačních a komunikačních technologií. Je zřejmé, že digitaliza-
ce v přenosu a zpracování údajů významným způsobem napomáhá 
k rozhodování. Důležité však je „zadání“ pro využití této technolo-
gie.
Je třeba se vyvarovat přeceňování informační a komunikační tech-
nologie – ta je podporou informatizace a jen v souladu s definova-
ným požadavkem účinně slouží.

Hřích č. 5 - INFORMACE  
Žijeme ve světě, který je ovlivňován  různými zprávami a sděleními. 
Život člověka v současné době převážně závisí  na informacích – jsme 
ve vývojové etapě, kterou označujeme pojmem Informační společ-

nost. V mnoha případech však se nejedná o objektivní zprávy a sdě-
lení. Je úmyslně event. neúmyslně interpretován pojem informace. 
Je třeba se vyvarovat nebezpečí, kdy informace postrádá svůj vý-
znam tím, že jako signál v šumu překonává pravděpodobnost svého 
výskytu.
Informace je jev, jehož výskyt byl nejistý a nastal.

Hřích č. 6 - AKCEPTACE  
Každý technický a společenský systém vyžaduje pro své cílové cho-
vání uplatnění principu kybernetiky. Kybernetika neřeší „co“, ale 
napovídá „jak“ problém řešit tím, že ke stanovenému cíli využívá 
přímou (PV) a zpětnou (ZV) vazbu.  Člověk je do tohoto systému za-
řazen jako prvek, který může významným způsobem PV a ZV ovlivnit. 
Zatím co u technických systémů se jedná o technologický proces u 
společenských systémů do tzv. algoritmu rozhodování vstupuje mo-
zek člověka. Akceptace ovlivňuje zpracování  informací podle toho, 
jak informačně gramotný je člověk.
Je třeba se vyvarovat zjednodušeného významu ZV (viz např. prů-
zkumy veřejného mínění atd.), které v mnoha případech znehodno-
cují rozhodovací proces.   

Hřích č. 7 – KOGNITIVITA
Behaviorismus vyjadřuje přímou reakci na zpětnou vazbu. Je to vliv 
chování na výsledek (Pavlov). Kognitivní (poznatkové) jednání vy-
užívá schopnosti člověka tím, že zjištěný poznatek konfrontuje se 
souborem informací. V tomto směru je nezastupitelná schopnost in-
ternetu. Pro složitější a složité rozhodovací procesy je třeba vytvořit 
algoritmus poznatků, které pak podpoří event. nepodpoří zjištěné 
informace.
Je třeba se vyvarovat řešit rozhodovací problémy zejména u spole-
čenských procesů behavioristicky.     
          Shora uvedené sdělení není jistě vyčerpávající a by bylo vhodné je 
doložit praktickými příklady. Rozhodně však platí : 
Pokud se uvedených hříchů dopustíme, potrestáme se sami.

Ing. Jindřich Skokan
ČVTS pro informatizaci a informační technologie

Tematický zájezd České informační společnosti, o.s. 
do berlínských knihoven

Ve dnech 23. - 27. 4. 2008 uskutečnila Česká informační společnost, 
o.s., zájezd do berlínských knihoven. Účastníci měli možnost navští-
vit vybrané knihovny v Berlíně a Postupimi, dále navštívit nejrůznější 
historické pamětihodnosti a zajímavosti. 

První den po příjezdu do Berlína proběhla první z návštěv a to ba-
rokního zámku Charlottenburg s přilehlým zámeckým parkem a dále 
také okružní jízda po hlavních tepnách Berlína. Ten je od roku 1991 
hlavním městem Spolkové republiky Německo a mimo jiné patři k 
největším a nejdynamičtěji se rozvíjejícím se městům Evropy. 

Následujícího dne účastníci zájezdu absolvovali exkurzi do Státní 
knihovny v centru Berlína (http://staatsbibliothek-berlin.de/), kte-
rá se nachází v oblasti Postupimského náměstí (Postdamer Platz). 
Samotná budova knihovny vyniká svou architekturou, a to především 
díky architektům Hansi Scharounovi a Edgaru Wisniewskimu. 

Zde byla možnost blíže se seznámit s fondy a interiéry knihovny. Dále 
proběhla návštěva běžnému uživateli nepřístupných místností pro 
personál. Byl vyslechnut odborný výklad a proběhlo také bližší se-
známení se s jednotlivými prostorami. Knihovnické fondy jsou dnes 
umístěny ve dvou budovách a čítají celkem deset milionů svazků, 
4 400 prvotisků a téměř 60 tisíc rukopisů. Zajímavá je i sbírka map a 
atlasů, kterých je přibližně jeden milion. Státní knihovna si předplá-
cí mimo jiné 350 deníků a řadu databází. 

V odpoledních hodinách následovala exkurze do odborné filologické 
knihovny - Freie Universität Belin - Philologische Bibliothek (http://
de.wikipedia.org/wiki/Philologische_Bibliothek/). Jedná se o vyso-
koškolskou knihovnu zaměřenou na oblast filologie a souvisejících 
oborů, která sídlí v nové velice moderní budově, jejímž autorem je 
Norman Foster. Stavba má oválný tvar „lidského mozku“. Plášť tvoří 
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bílé a zčásti průhledné panely. Uvnitř je vestavěna efektní konstrukce 
s ochozy – terasami, na nichž jsou čítárny. Ve střední části najdeme 
regály s knihami, které jsou samozřejmě volně k dispozici. Knihovna 
samotná čítá asi deset miliónů svazků a je hojně využívána studenty, 
kteří zde mají velmi příjemné a funkční prostředí ke studiu. Prostor 
celé knihovny skýtá výborné světelné podmínky, díky nimž získává 
celý interiér na přirozenosti. 

V podvečerních hodinách si účastníci mohli prohlédnout vzácné sbír-
ky v muzeích a galeriích v oblasti Muzejního ostrova (Museumsinsel), 
který je oddělen od nedalekého náměstí Alexanderplatz řekou Spré-
vou. Navštíveny byly dle individuálního zájmu zejména tato muzea: 
Pergamonmuseum se svými starověkými antickými sbírkami a přede-
vším s monumentální Ištařinou bránou, Bode Museum a v neposlední 
řadě také Altes Museum se sbírkami egyptských artefaktů a papyrů. 

Třetí den začal příjemnou procházkou v parku blízkého zámečku Ce-
cilienhof, kde byla po druhé světové válce roku 1945 vítěznými ze-
měmi podepsána Postupimská dohoda. Účastnila se jí Velká trojka, 
tj. Stalin za Sovětský svaz, Harry Truman za Spojené státy americké 
a Winston Churchill za Spojené království (W. Churchill byl posléze 
nahrazen Clementem Attleem). Předmětem dohody byla poválečná 
správa Německa. Poté účastníci zájezdu navštívili ruskou čtvrť Ale-
xandrowku s pravoslavným kostelem a především s dobovými dřevě-
nými stavbami. 

Následovala poslední knihovnická exkurze, která se uskutečnila v 
knihovně Výzkumného ústavu pro klimatologii (http://www.pik-
-potsdam.de/). Tato knihovna sice neohromí svou velikostí, ale zato 
je hojně využívána výzkumnými pracovníky z klimatologického ústa-
vu a studenty tohoto oboru. Knihovna je úzce profilována na oblast 
přírodních věd a nabízí uživatelům mimo běžných knih především 
vědecké časopisy a předplacené přístupy do jednotlivých databází. 
Po poznávací projížďce městem Postupim, které se nachází necelých 
30 kilometrů jihozápadně od Berlína, se výprava vydala na prohlídku 
rokokového zámku Sanssouci, který je společně se svými zahradami 

zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Tento zámeček byl 
vybudován jako letní sídlo Fridricha II., z prostorových důvodů však 
byl obohacen o nedalekou stavbu Neues Palais. Návštěva pokračova-
la poznávací procházkou po rozlehlém romantickém parku, který v 
sobě skýtá mnohá výjimečná zákoutí, mimo jiné i Čínskou čajovnu.

Čtvrtý den byl zahájen prohlídkou sídla německé vlády Reichstagu. Ze 
střechy této monumentální budovy je nádherný výhled na celé město 
Berlín, odkud se dá dohlédnout mimo jiné i na Braniborskou bránu či 
novou stavbu pro Říšský sněm. Odtud cesta pokračovala na Unterden 
Linden směrem k památníku obětem holokaustu, který je na povrchu 
ztvárněn různě velkými šedými betonovými bloky a v podzemí tvořen 
samotným muzeem věnovaným obětem holocaustu. Celý den probí-
hal ve znamení bližšího poznávání významných památek města, mezi 
něž se řadí již výše právě zmiňovaná Braniborská brána nebo oblast 
dynamického Europacentra s ruinou votivního kostela Viléma I. Dále 
bylo blíže prozkoumáno okolí nedalekého nádraží Zoologischer Gar-
ten, které bylo centrem bývalého západního Berlína. Den byl zakon-
čen již tradičně v okolí Postupimského náměstí. 
V den odjezdu z Berlína zpět do České republiky ještě proběhla krát-
ká návštěva barokního zámku Moritzburg, který je u nás znám pře-
devším díky filmovému zpracování pohádky Tři oříšky pro Popelku. 
Odpoledne se uskutečnila zastávka v historické části Drážďan s pro-
hlídkou dominant Starého města a zámku Zwinger s galerií starých 
mistrů. 
Tematický zájezd do berlínských knihoven se stal velice příjemným 
nahlédnutím do německého knihovnictví spojeným s velice bohatým 
a pestrým programem poznávání nejrůznějších nejen kulturních za-
jímavostí. 

Vladimíra Bendová a Stanislava Eisnerová,
členky České informační společnosti, o.s. a Ústavu informačních 

studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Článek byl publikován v časopise Ikaros na www.ikaros.cz

Autory fotografií jsou Jiří a Jana Táborských

Pohled na podlaží interiéru státní knihovny Berlín 
(Staatsbibliothek zu Berlin)

Filologická knihovna (Philologische Bibliothek), Freie Universität Berlin

Výzkumný ústav pro klimatologii v Postdam 
(Postdam - Institut für Klimafolgen Forschung e.V.)

Tzv. Einsteinova věž (arch. Erich Mendelsohn) Kupole budovy Reichstagu v Berlíně
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Archivy v pobaltských zemích
Tradiční odborná exkurze pobočky České informační společnosti, 
o.s., při Národním archivu v Praze zamířila tentokrát ve dnech 16. až 
25. května 2008 východním směrem do tří pobaltských zemí. 

Ve všech třech zemích jsme navštívili národní archivy, tedy vrcholné 
archivní instituce. Byť každá v jiné zemi, přece vykazovaly některé 
podobné znaky. V prvé řadě na evropská měřítka celkem malý objem 
deponovaného materiálu (20-40 km), ale s přihlédnutím k dějinné-
mu vývoji těchto vždy strategických území není divu. V řadě druhé 
přechovávají tyto instituce převážně novodobý materiál, a tedy 
nejsou tak příkře stavěny před problémy restaurátorské a klimatic-
ké a většinou navíc sídlí ve zrekonstruovaných nebo zcela nových 
objektech. V řadě třetí se neobyčejnou měrou zabývají digitalizací 
archivních dokumentů a jejich následným zpřístupňováním v elek-
tronických podobách na svých webových stránkách nebo omezeně 
v badatelnách svých archivů, k čemuž jim slouží velmi moderní pří-
strojové vybavení – často jsme pokyvovali hlavami nad výkonnými 
skenery světových značek Zeutschell a Canon a nad kvalitními pro-
gramy zpracovávajícími metadata. V řadě neposlední všechny tyto 
instituce ve svých zemích nepodléhají žádnému ministerstvu (vyjma 
Lotyšska, kde spadá archivnictví pod ministerstvo kultury), jejich 
postavení je převážně nadresortní, národní archiv vždy plní úlohu 
pomyslného generálního ředitele a požadavky na zajištění chodu a 
existence archivních subjektů podává rovnou vládě. Ve všech třech 
zemích s přehledem a tak nějak samozřejmě čerpali finance ze struk-
turálních fondů EU. 

Prvním z těchto archivů byl Národní archiv Litvy ve Vilniusu nachá-
zející se nedaleko centra hlavního města v budově z poloviny 70. let, 
která přibližně z poloviny byla nově zrekonstruována, zbytek čeká 
na finanční injekci v roce 2009. Celý komplex archivních budov v 
sobě kromě archivu národního hostil ještě Archiv města Vilniusu a 
Archiv vilniuské oblasti. Deponují pouze 12 km archivního materiálu, 
na tomto čísle se podepsala polská a také ruská nadvláda Litvy před 
rokem 1918, obě válečné okupace a éra sovětská, takže materiál je 
omezen na dobu velmi krátké meziválečné samostatnosti a té zno-
vunabyté, nejnovější od roku 1991. Oddělení písemných dokumentů 
(2 126 archivních fondů a sbírek čítající přes tři miliony inventárních 
čísel) pak tuto periodizaci litevských dějin kopíruje a je rozděleno na 
pracoviště opatrující dokumenty z období polské nadvlády, z období 
samostatnosti Litvy 1918-1940, dále pracoviště pro období německé 
a sovětské okupace Litvy a pracoviště deponující písemnosti po roce 
1991 – tzv. nový archiv. Zvláštní pozornost jsme věnovali oddělení 
audiovizuálnímu (opatrují 60 000 ks filmů, přes půl milionu fotogra-
fií a negativů, LP desek, mg. pásek, VHS apod.). Tato média jsou pro 
nás díky existenci specializovaného Národního filmového archivu v 
Praze tak trochu výjimečná, v litevském národním archivu toto od-
dělení pracuje pro všechny archivy v zemi jako metodik, poskytuje 
jim restaurátorsko-konzervátorské služby a digitalizuje. Převážnou 
část těchto médií se podařilo již převést na CD nebo DVD nosiče a zá-
lohovat je také na archivním serveru. Neočekávaného přijetí se nám 
dostalo od správkyně sbírky fotografií, velké obdivovatelky Čech a 
české historie, která pro nás ve své rozlehlé kanceláři připravila vý-
stavku českých fotografií z jejich sbírky (fotografii TGM, vyhlášení 
české samostatnosti v říjnu 1918, českých meziválečných diplomatů 
v Litvě, fotografií dr. Beblavého a dr. Lučanského, zakladatelů li-
tevské evangelické teologické fakulty v Kaunasu). Seznámila nás s 
elektronickým programem na katalogizaci sbírky fotografií a s její 
digitalizací. K této činnosti kromě stolních skenerů používají také 

knižní skener Bookeye Color s fotoaparátem Canon, skenery Kaiser 
s IBM a dále skener na mikrofilmy Zeutschell OM 12000 III, pořizují 
digitální kopie ve formátu JPEG v rozlišení 300-600 dpi. Veškerá data 
jsou zálohována na serveru, aktuálně bylo obsazeno 3,5 TB paměti, 
přičemž jeho celková kapacita činí 20 TB. Zapojili se i do tzv. virtu-
ální knihovny, jejíž hlavní částí jsou zdigitalizované matriky římsko-
katolických farních úřadů, ze kterých na síti badatelé studují a přes 
server je možné z nich pořizovat i badatelské kopie. Zrekonstruova-
ná a velmi účelně zařízená badatelna litevského národního archivu 
může kapacitně uspokojit 33 badatelů (25 míst spolu s šesti místy u 
čtecích přístrojů na mikrofilmy a dvěma u PC a zvláštní místnost se 
dvěma místy pro tzv. VIP badatele – vědce, historiky apod.), para-
lelně poskytuje služby i zvláštní studovna knihovny. I zde tradičně 
nejvyužívanějším a nejfrekventovanějším typem archivního materi-
álu jsou matriční knihy, navíc ještě disponují speciálně zpracovanou 
databází litevských občanů sledující jejich osudy za německé i sovět-
ské okupace (věznění, transporty). Mnoho problémů spjatých s praxí 
poskytování služeb v badatelnách je shodných a i pro nás zajímavě 
řešených. Na samotný závěr po nahlédnutí do zrekonstruovaných a 
moderně zařízených depozitářů nám litevští kolegové promítli z je-
jich bohatých filmových sbírek hrdý snímek o jejich krásné zemi a 
pozvali ke krátkému pohoštění a neformální diskusi. 

20. května se nám dostalo velmi vřelého přivítání v Národním archi-
vu Lotyšska v Rize. Prezentace archivu v Power-Pointu nám objasnila 
organizaci archivů v Lotyšsku. Systém tvoří následující složky: 

• Státní historický archiv Lotyšska (založen v roce 1919, deponuje 
písemnosti z let 1220-1945, sídlí v budově z 30. let), 

• Státní archiv Lotyšska (založen roku 1961, deponuje písemnosti 
z období od roku 1940 do současnosti, dokumenty úřadů a cent-
rálních institucí, sídlí v novější přístavbě k budově ze 70.-80. let 
20. stol.), 

• Státní audiovizuální archiv v Lotyšsku (založen v roce 1963, de-
ponuje film, foto, audio), 

• jedenáct regionálních státních archivů (založeny v letech 1963-
64, regionální a městské, deponují materiály z let 1945-1994, 
resp. až po současnost), 

• archivy osobní (založeny v roce 1994, tvoří je písemnosti vzešlé 
z činnosti významných osobností, organizací a spolků nestátní 
povahy, likvidovaných společností a významných podniků hlav-
ně z Rigy a Jurmaly), 

• konzervátorské laboratoře (založeny v roce 1968, nacházejí 
se blízko hlavní budovy Národního archivu v historickém domě 
významné rižské rodiny, pracují na obvyklých zakázkách, mik-
rofilmují, digitalizují, organizují kurzy, někteří z konzervátorů 
studovali v Praze), 

• generální ředitelství lotyšských archivů (spadá k ministerstvu 
kultury, řídí laboratoře pro 15 lotyšských archivů (11+4). 

Státní historický archiv Lotyšska deponuje šest milionů dokumentů 
(listin, rukopisů, map, grafik), tj. 40 000 bm, jeho součástí je 6 311 
fondů a sbírek pocházejících z období od 13. stol. až do roku 1945 
a napsaných ve 17 jazycích. Řadí se tak k největším historickým ar-
chivům ve východní Evropě. K nejdůležitějším dokumentům patří ty 
z meziválečné periody 1918-1940, zde se nacházejí i četné české pí-
semnosti dokumentující česko-lotyšské vztahy k nejstarším pak patří 
písemnosti z působení livonského řádu, řádu německých rytířů, bý-
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valých baltských provincií, rižského arcibiskupství, švédské, polské 
a ruské nadvlády a šlechtické fondy. Více než 70 % archivního ma-
teriálu je zmikrofilmováno a slouží k využívání ve dvou badatelnách, 
které se i zde potýkají s velkým náporem genealogů, a to zejména ze 
zahraničí. K prezentaci archivu navenek je hojně využíván výstavní 
sál (zde pro nás byla připravena malá ukázka nejcennějších archivá-
lií z fondu Archiv města Rigy), rovněž je k dispozici přednáškový sál. 
Archiv vydává hlavní časopis lotyšského archivnictví (Archival maga-
zine Latvijas Arhivi). Velký prostor v představení archivu byl věnován 
fondu matrik, deponují matriky narozených, oddaných i zemřelých 
farních úřadů katolických, evangelických, židovských i pravoslav-
ných a také matriky z let 1769-1920 z bývalého Livonska a Kurlandu 
v počtu 1 834 svazků. Od roku 2006 převádějí do digitální podoby 
mikrofilmy matrik ve speciálním programu Ssaga vyvinutém finskými 
kolegy a kromě obrovského množství metadat řeší nemalé problémy 
jazykové, poněvadž zápisy v matrikách byly pořizovány kromě lotyš-
tiny zejména v němčině, ruštině, ale také v polštině a hebrejštině či 
jidiš, a pracují tedy na rozsáhlých několikajazyčných rejstřících. I v 
Lotyššsku představují matriky badatelsky nejvyužívanější typ archiv-
ního materiálu, i zde lze mluvit o záplavách genealogických dotazů a 
žádostí o zpracování rešerší, i zde jsou badatelny obsazeny laickými 
i profesionálními genealogy. Součástí Státního historického archivu 
jsou samozřejmě i konzervátorské laboratoře, které však zůstaly na-
šim očím utajeny. Pracují od roku 1968 a hned od začátku se věnují 
záchraně audiovizuálních dokumentů, k historickému archivu však 
byly připojeny až roku 1989. Sídlí v historické budově z roku 1892, 
která náležela významné rižské rodině Švarcmužia. Člení se vnitřně 
na oddělení digitalizace, oddělení mikrofilmování a oddělení restau-
rátorské. Ve většině případů řeší problémy s novějšími písemnostmi 
(mapy, napadení plísněmi, problémy související s nesprávným ulo-
žením), provádějí mikrobiologické rozbory. Digitalizují z originálů i 
mikrofilmů, ročně pořídí 800 000 digitálních snímků a stále mikro-
filmují (ročně pořídí 310 000 snímků). Na závěr nás lotyšští kolegové 
provedli po depozitářích, které zabírají celkem šest poschodí. Pouze 
čtyři depoty se podařilo od roku 2007 zrekonstruovat a vybavit mo-
bilními kompaktními regály, klimatizací a centrálním zabezpečením 
(EZS, EPS). V budově typického sovětského stylu se ukazují závažné 
problémy s nosností podlah a stropů, které rekonstrukci neúměrně 
zdržují a prodražují. Kolegové neváhali zavést nás i do neopravených 
depozitářů fungujících zde nepřetržitě od oněch zmiňovaných třicá-
tých let, kde se nám naskytl neopakovatelný pohled na velmi stísně-
ný prostor rozdělený na jakési kóje připomínající panelákové sklepy 
s laťkovými předěly a dvířky; kancelář si archivář musel zřídit rovnou 
zde. V současnosti budova nevyhovuje archivnímu účelu (problémy 
s úložným prostorem, hlukem a prachem), ve 30. letech byla posta-
vena v klidové, zelené a okrajové části města, nyní ji čeká finančně 
náročná celková rekonstrukce. 

Hned další den, tj. 21. května, nás čekala návštěva Národního eston-
ského archivu v Tallinu a pohled na zrekonstruovanou jednopatro-
vou budovu, jednu z několika, v nichž národní archiv sídlí v hlavním 
městě, v ulici Madara. Byl založen v roce 1999, hlavní část se nachází 
ovšem v druhém největším estonském městu, tedy v Tartu. Deponují 
8,6 milionů dokumentů, což představuje 32 km. I zde nás prostřed-
nictvím přehledné prezentace seznámili s organizací archivů v Es-
tonsku. Estonský systém archivů tvoří: 

• Estonský historický archiv (založen v roce 1921 jako Národní 
archiv, deponuje písemnosti státní provenience 13. stol.-1918, 
celkem se jedná o 2,1 milionu písemností, sídlí v Tartu, některé 
jeho části, které jsme navštívili, se nalézají v Tallinu), 

• Státní archiv Estonska (založen v roce 1921, deponuje písemnos-
ti estonské republiky od roku 1918 do současnosti, hlavní mate-
riály pocházejí z let 1918-1944, uchovává písemnosti organizací 
a osvobozeneckého hnutí z období po roce 1945, obsahuje 3,4 
milionu ks, sídlí v Tallinu), 

• Estonský filmový archiv (založen v roce 1971, 467 tisíc ks, sídlí v 
Tallinu), 

• deset regionálních archivů. 

Estonské archivy jsou financovány přímo ze státního rozpočtu a 
také z místních zdrojů (městské a místní archivy, např. Archiv měs-
ta Tallinu a Narvy). Metodicky sledují a udělují licence soukromým 
archivům. Poskytují rozsáhlé badatelské služby, přímo zde v Tallinu 
fungují tři badatelny – v ulici Madara (tu jsme navštívili; půjčuje 
dokumenty z období let 1918-1945), v ulici Maneeži (zpřístupňuje 
dokumenty z druhé sovětské okupace z let 1944-1991) a v ulici Tö-
nismägi (dokumenty KGB a estonské KSSS). 

I u estonských kolegů se řeší obvyklé problémy s badatelskou ve-
řejností, snaží se praxi poskytování služeb modernizovat, např. 
na badatelské poplatky (např. jedna xerokopie za čtvrt eura) jsou 
zavedeny elektronické karty, které lze u nich v pokladně zakoupit, 
badatel může použít vlastní fotoaparát a notebook nebo si natáh-
nout studovaný materiál na flash kartu, může si objednat v jeden 
badatelský den 15 evidenčních jednotek a měsíc mohou být badateli 
rezervovány. Jsou povinni se řídit uzávěrou na materiál státně tajný 
(především z estonské privatizační komise a na osobní data z dob 
německé a sovětské okupace) a řeší v této souvislosti problémy se 
zpřístupněním a tlakem veřejnosti. Badatelna, kterou jsme navštívi-
li, byla nově a účelně zařízená (přes 40 míst a více než deset u PC). 
Zdá se, že digitalizace archivního materiálu a jeho následné zpří-
stupnění hraje v Národním estonském archivu prim (bližší informace 
jsou k dispozici na adresách: http://ais.ra.ee/, http://arhiiviregis-
ter.ra.ee/ či http://www.ra.ee/). Estonští kolegové nás seznámili s 
digitálním archivem (prezentace e-Access), který by měl ve virtuální 
rovině (VAU) poskytovat pro archiváře i badatele především kata-
logy a inventáře. Budoucí čas je na místě, neboť převádění archiv-
ních pomůcek do elektronické podoby je pracné, přepisy realizují ve 
standartu ISAD(G), nacházejí se zhruba ve třech čtvrtinách plánu 
a horizont dokončení je stanoven na rok 2010. Souběžně s přepisy 
řeší problémy jazykové (estonština, jak známo, je jazykem velmi 
složitým), zpracovávají podrobné místní rejstříky kopírující správní 
členění země v současnosti i minulosti a připravují projekt virtuální 
badatelny, tedy způsobu studia, registrace badatelů, objednávání a 
poskytování kopií. Do digitálního archivu připravují ke studiu digi-
talizované matriční knihy, které stejně jako v Lotyšsku zpracovávají 
ve finském programu Ssaga, a další materiál, jehož objem v centrál-
ním estonském národním archivním serveru obsadil 3 TB digitálních 
snímků a metadat (2,5 milionů snímků). Technické vybavení tohoto 
pracoviště národního archivu bylo na velmi vysoké úrovni a předsta-
vovalo jej několik skenerů Zeutschell (knižní i velkoplošný), přičemž 
digitalizují kromě papírových materiálů také mikrofilmy (a nové již 
nepořizují), mg. pásky, LP desky apod. Postupně zcela vyřazují kla-
sickou rozmnožovací techniku, tedy klasické „kopírky“ a veškerou 
techniku po dvou až třech letech vzhledem k rychlému zastarává-
ní zcela obměňují. Na pracovišti v ulici Madara byla zařízena pouze 
malá restaurátorská dílna tak, aby pokryla jeho požadavky (dva za-
městnanci), moderní a rozsáhlé dílny se nacházejí v centrále v Tartu. 
Depozitáře, kterými nás estonští kolegové na závěr provedli, splňo-
valy nejnáročnější podmínky na uchovávání archivního materiálu, 
byly nové, opatřené mobilními regály, klimatizované a s veškerým 
zabezpečením. 
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Kromě archivů jsme si v metropolích všech tří republik prohlédli je-
jich upravená a opravená centra, dokonce ve Vilniusu a Tallinu zapsa-
ných na seznamech UNESCO s průvodkyněmi. Navštívili jsme Vilnius, 
město plné zeleně rozprostírající se na zvlněných pahorcích kolem 
řek Nerys a Vilna, plné překrásných kostelů, zbožnosti, náboženské 
tolerance a vtisklých dějinných kotrmelců také město Kaunas, bývalé 
hansovní město a centrum litevské vzdělanosti, obchodu a sportu 
navštívili jsme rovněž romantické městečko Trakai se středověkým 
hradem obklopeným jezery, historický a politický symbol litevského 
národa. 

V lotyšské Rize, dopravní a obchodní křižovatce mezi východem a 
západem, sídle německých křižáků a od roku 1282 člena hansy, jsme 
obdivovali sevřené a celkem malé centrum s jeho gotickými gildskými 
domy, nádherná secesní průčelí a Dům u černých hlav, kterým sku-
tečně procházely lotyšské dějiny. Severovýchodně od Rigy jsme ne-
mohli minout městečko Cesis se středověkým hradem, jedno z center 
velmistra livonského řádu a pyšnícího se v 19. století využíváním lé-
čivých pramenů a přívlastkem „livonské Švýcarsko“. Historický střed 
Tallinu s gotickou radnicí, lékárnou a hansovními domy s uzoučkými 

Budovy Národního archivu Litvy ve Vilniusu

Dům u Černých hlav v Rize

Moderní depozitáře Estonského historického archivu v Tallinu

Pohled do původních depozitářů Státního historického archivu v Rize
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průčelími s dochovanými mechanismy na vykládání kupeckých povo-
zů nejvíce připomínal finské a dánské vlivy, z městských hradeb se 
ocitl pěší ihned v přístavu. 

Závěr exkurze jsem věnovali kolegům ve východopolském Lublinu 
a návštěvě Archiva Państwowe v bývalém jezuitském klášteře. Pol-
skému archivnictví byla tematicky věnována exkurze pobočky České 
informační společnosti v roce 1995 a nejnověji 2003 a pojednání o 
jeho problematice by vydalo na samostatný článek. 

Cesta českých archivářů do pobaltských republik se zdařila přede-
vším díky neúnavné organizaci PhDr. Lenky Matušíkové, hlavní ini-
ciátorky činnosti pobočky České informační společnosti, o.s., při 
Národním archivu v Praze, díky aktivnímu přístupu všech účastníků, 
neboť cesta byla náročná časově, finančně i fyzicky, a především díky 
velmi milému, ochotnému, ba i přátelskému přijetí od litevských, lo-
tyšských a estonských kolegů, u nichž se těší česká historie nebývalé 
oblibě a vztah k českému prostředí dosahuje nezvyklých sympatií. 
Dokázali se velmi rychle po získání svých samostatností v roce 1991 

zbavit nálepky postsovětských republik, navázat na svůj přebohatý 
a ne vždy přímočarý historický vývoj a najít si svou svébytnou cestu 
a místo v Evropě, na což jsou právem hrdí. V jazykově tolerantním 
dialogu, kdy zněla polština, ruština, němčina i angličtina, jsem do-
cházeli často ke shodným závěrům z archivní praxe. Odjížděli jsme 
bohatší o vědomosti, zkušenosti a praktická řešení a také o to, že náš 
obor se v posledních třech letech překotně mění, protože exkurze po 
archivu již není jen zhlédnutí výstavky cimélií a případných bohe-
mik a následné nahlédnutí do depozitářů, ale prezentací technické 
úrovně zařízení, které jediné může zvládat spolu s vysoce vzdělanými 
odborníky úkoly, jenž před námi stojí v oblasti ochrany svěřeného 
archivního dědictví, jeho zpřístupňování široké veřejnosti a jeho 
uchování do budoucnosti.

PaedDr. Laděna Plucarová,
pobočka České informační společnosti, o.s. při Národním archivu a 

Státní oblastní archiv v Třeboni

Článek byl publikován  v časopise Ikaros na www.ikaros.cz

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů je zájmová, nezávislá, 
občanská organizace otevřená všem občanům ČR, kteří mají vztah 
k oboru elektronických komunikací a oborům souvisejícím. Společ-
nost sídlí v budově ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5. 

Naše společnost již po mnoho let působí v České republice jako ne-
závislý šiřitel nových informací, poznatků a zkušeností a to jak mezi 
odbornou veřejností, tak i mezi zájemci o obor elektronických komu-
nikací. Ke splnění tohoto poslání pořádáme nejrůznější vzdělávací 
akce, konference a semináře, na které zveme přední odborníky v da-
ném oboru.  Takovéto akce jsou i budou nadále hlavní aktivitou naší 
společnosti. Česká vědeckotechnická společnost spojů je jedním ze 
zakládajících členů Českého svazu vědeckotechnických společností a 
prostřednictvím své pobočky FITCE CZ je navázána na Federaci tele-
komunikačních inženýrů Evropské unie (FITCE).

Odborné akce ČVTSS kromě účastníků z celé České republiky pravi-
delně navštěvují také zájemci ze Slovenska, kteří sami obdobné akce 

na území SR pořádají. Proto se v této souvislosti a na základě inicia-
tivy ČSVTS zrodila myšlenka „zkusit to spolu“ a zmapovat, jak jsme na 
tom v Česku a na Slovensku právě v oblasti elektronických komunika-
cí, kdo co umíme a v čem se od svého souseda můžeme přiučit. A tak 
v roce 2006, při návštěvě zástupců Slovenské elektrotechnické spo-
ločnosti (SES)  na jedné z našich konferencí, slovo dalo slovo a česká 
i slovenská strana, pod záštitou  obou  Svazů, se dala do práce na 
společném projektu, kterým byla konference „Nová technika a služ-
by v telekomunikacích ČR a SR“, konaná v červnu roku 2007 v Praze 
na Novotného lávce v budově ČSVTS. Konference se po odborné ale i 
společenské stránce velmi vydařila a proto bylo rozhodnuto připravit 
pro rok 2008 její další ročník - tentokráte na půdě našeho sloven-
ského partnera v Banské Bystrici pod názvem „NoTeS 08“ aneb Nová 
technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR. Konference se konala 
ve dnech 25.-26. června 2008 v budově Výskumného ústavu spojov 
v Banské Bystrici.

Konference se konala pod záštitou ministra dopravy, pošt a tele-
komunikací SR, pana Ľubomíra Vážneho a za přímé podpory Zväzu 
slovenských vedeckotechnických spoločností a Českého svazu vě-
deckotechnických společností. Na konferenci se ze Slovenska ale i z 
ČR sjelo více než 110 účastníků z řad veřejné správy, poskytovatelů a 
uživatelů telekomunikačních služeb, studentů, doktorandů i podni-
katelů v oboru elektronických komunikací.

Na konferenci zaměřené na prezentaci nových technologií a služeb 
v oblasti elektronických komunikací zaznělo 16 odborných příspěv-
ků, se kterými vystoupili představitelé státní správy, výrobci a do-
davatelé technologií, poskytovatelé telekomunikačních služeb a 
zástupci výzkumných a vzdělávacích institucí ze Slovenska i z ČR. 
Účastníci měli možnost porovnat současný stav a trendy, zejména 
pokrok dosažený za uplynulý rok na Slovensku i v České republice, 
a to v oblasti přechodu na digitální pozemské vysílání, nasazování 
optických technologií v přístupových sítích, migrace k sítím s inter-
netovým protokolem, využívání informačních a komunikačních tech-
nologií, širokopásmového přístupu k internetu, mobilních datových 
služeb a unifikovaných komunikačních služeb. Zajímavým zpestřením 
programu byla informace o výuce a výzkumu v oblasti informačních a 
komunikačních technologií na vysokých školách obou republik. 

NOVINKY Z ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ



22

Nezbytnou součásti odborného programu byly i doprovodné akce. 
Souběžně s konferencí probíhala výstava zařízení a služeb předních 
slovenských i českých firem působících v oboru elektronických ko-
munikací. V průběhu prvního dne měli účastníci příležitost nahléd-
nout do akreditovaných laboratoří Výskumného ústavu spojov. Ná-
vštěvnost laboratoří byla podpořena zájmem účastníků o prohlídku 
anechoidní haly v laboratoři elektromagnetické kompatibility EMC.

Konference svým obsahem i průběhem naplnila očekávané cíle a při-
spěla k podnětné diskusi a výměně informací a zkušeností. Organi-
zátoři konference děkují všem partnerům a účastníkům za projevený 
zájem, který je pro obě pořadatelské společnosti hnacím motorem 
do další práce.

Martin Čech
tajemník ČVTSS

Mezinárodní konference „Žárovzdorné materiály 2008“
Silikátová společnost České republiky uspořádala ve spolupráci s In-
stitutem für Keramik, Glas- und Baustofftechnik - Freiberg, Meeting 
of Refractory Experts -  Freiberg a Asociací českých a slovenských vý-
robců žáromateriálů ve dnech 14. a 15 . května 2008 v konferenčních 
sálech budovy ČSVTS na  Novotného lávce 5, Praha 1 již 16. meziná-
rodní konferenci o žárovzdorných materiálech.

Odborný program  probíhal ve dvou paralelních sekcích s názvy: teo-
retické základy technologických procesů (jednání bylo pouze v an-
gličtině) a technologie výroby a použití žárovzdorných materiálů  
se simultánním tlumočením do angličtiny, němčiny, slovenštiny a 
češtiny.

Na konferenci bylo předneseno v teoretické sekci 13 a v technologic-
ké 24 příspěvků. V přilehlých prostorách bylo vystaveno 5 posterů. 
V rámci konference byla zorganizována výstavka výrobků a tech-
nických podkladů domácích a zahraničních výrobců žárovzdorných 
materiálů. 

Na jednání bylo přítomno195 účastníků. Polovina byla z Čech a ze 
Slovenska a druhá polovina z Německa, Polska, Švédska, Velké Brita-
nie, USA, Japonska, Španělska, Francie, Rakouska, Maďarska, Ruska 
a Portugalska. Po prvním dnu byl ve večerních hodinách uspořádán 
slavnostní raut, na němž probíhala mezi jednotlivými účastníky kon-
ference neformální výměna zkušeností a poznatků z výroby a použití 
žárovzdorných materiálů.

Součástí materiálů, které byly rozdávány účastníkům konference, byl 
sborník přednášek - Proceedings of XVI. International Conference on 
Refractories zpracovaný jednak v tištěné, jednak elektronické podo-
bě.

Průběh a odborná úroveň konference byla hodnocena jak zahranič-
ními tak domácími účastníky velmi kladně. 

Ing. Jindřich Bláha, CSc.
Silikátová společnost České republiky

Konference České marketingové společnosti a Economia na téma

Jak komunikovat v roce 2009 – Marketing trend, podzim
16. října 2008 se na Novotného lávce v Praze uskutečnilo další tra-
diční setkání marketérů na konferenci Marketing Trend, pořádanou 
pravidelně Českou marketingovou společností a Economií (časopis 
Trend Marketing). Konference se uskutečnila pod záštitou hlavního 
partnera ČMS Škoda Auto a evropské společnosti pro marketingový 
výzkum ESOMAR na aktuální téma Jak komunikovat v roce 2009.   

Úvodního slova se ujala Jitka Vysekalová, prezidentka České marke-
tingové společnosti, která zdůraznila, že cílem konference je hlubší 
zamyšlení nad trendy v marketingové komunikaci, nad pozitivními i 
negativními jevy, které sebou především „nové technologie“ přiná-
šejí. To, že zákazník je čím dál tím rezistentnější vůči tradičním sti-
mulům víme, ale dokáží to vyřešit ony nové přístupy?  Jaké možnosti 
a jaké problémy přinášejí nové technologie? Jsou možnosti Interne-
tu opravdu nekonečné? Jak pokročilo poznání všech těch guerilla, 
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virových či Word of Mouth „marketingů“, které jsou pochopitelně 
založeny na základních poznatcích o lidské psychice, zákonitostech 
vnímání, vzbuzení pozornosti, motivace atd.  Jde o nový úhel pohle-
du vycházející z oněch tradičních poznatků. 

Po úvodním slovu se ujal krátké prezentace šéfredaktor časopisu 
Trend Marketing Bohuslav Bohuněk s cílem poukázat na jeho inovo-

vaný obsah. Následovaly čtyři programové bloky, v nichž renomo-
vaní odborníci seznámili posluchače s nejnovějšími trendy v oblasti 
marketingové komunikace.

Konference byla hojně navštívená a účastníci využili tohoto příjem-
ného a přínosného dne také k setkáním a konzultacím se svými obo-
rovými kolegy.

MARKETÉR ROKU 2008
vyhlášení soutěže

Prezidium České marketingové společnosti vyhlašuje na základě 
úspěšného vyhodnocení minulých ročníků soutěže Marketér roku 
další kolo ocenění význačných pracovníků v marketingu pro rok 
2008.

Cílem soutěže Marketér roku 2008 je opět výběr osobností, které se 
podílejí na úspěšném rozvoji vlastní firmy či instituce, i na rozvoji 
marketingu všeobecně. Přihlásit se mohou všichni zájemci, kteří jsou 
činní v oblasti marketingu v jakékoliv hospodářské či jiné organizaci, 
podnikatelské i veřejné. Oblastí činnosti se rozumí přímé působení 

Prezidentka ČMS Jitka Vysekalová vyhlásila 16. 10. soutěž 
Marketér roku 2008

v marketingovém managementu a marketingových funkcích ve vý-
robních, obchodních, dopravních a dalších oborech hospodářství, v 
poradenských a výzkumných marketingových organizacích, ve škol-
ství a jiných formách vzdělávací činnosti i v oblasti vědecké práce.

U navrhovaných se hodnotí zejména přínosy pokud jde o:

-      podíl na zvýšení konkurenční schop-
nosti organizace,

- používání a prosazování nových me-
tod a technik práce v marketingu,

-   vytváření marketingového inovační-
ho prostředí v rámci vlastní působ-
nosti,

-     budování známosti značky, produk-
tu,

-    manažerské aktivity a schopnosti 
v řízení a motivaci spolupracovníků,

-     pedagogickou a publikační činnost v oblasti marketingu,

-    teoretické přínosy pro marketing a podíl na praktických aplika-
cích teorie,

-     mimopracovní činnost ve prospěch propagace marketingu. 

Hodnocením bude pověřena hodnotitelská komise jmenovaná před-
sednictvem České marketingové společnosti. Podle zkušeností z mi-
nulých ročníků bude vedle hlavního čestného titulu Marketér roku 
udělen titul, podle zvážení hodnotitelské komise, i zasloužilým 
osobnostem v marketingu specificky zaměřených oblastí, jako je po-
radenská činnost, věda a výzkum, výstavnictví, neziskové organizace 
apod. Výsledky budou zveřejněny v květnu 2009.

Mgr. Milada Hábová
výkonná ředitelka České marketingové společnosti
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Ve dnech 30. 10. až 2. 11. tohoto roku se konal výroční 60. mezi-
národní veletrh vynálezů iENA Nürnberg – „Ideen-Erfindungen-Ne-
uheiten“, na kterém bylo prezentováno okolo 700 vynálezů z celého 
světa. 

Takovýchto příležitostí zatím naše vynálezecká a inovátorská obec 
z různých důvodů nemohla využívat. Po neočekávaném velkém úspě-
chu českých  vynálezců  na mezinárodním  festivalu vynálezů v Číně, 
konaném ve dnech 15.-19. 10. 2008 ( kterého se ČSVZ - Český svaz vy-
nálezců a zlepšovatelů - mohl zúčastnit jedině díky finanční podpoře 
AIP ČR a samotného pořadatele), rozhodl výbor ČSVZ, že mezinárod-
ní ostuda z naší absence na analogické akci v sousedním Německu je 
nepřípustná. Toto rozhodnutí jsme však mohli realizovat jedině za 
technické  pomoci Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

Díky členství ČSVZ v mezinárodním sdružení IFIA  (International Fe-
deration of Inventors Assotiations)  se naše expozice mohla výhodně 
prezentovat  v jejím stánku společně s vynálezci z Holandska, Lotyš-
ska a Německa. Naše expozice byla rozměrově relativně nepatrná. 
Přesto se podařilo na ní upoutat hodně pozornosti – a to nejen od-
borníků v prvních dvou dnech, ale i veřejnosti, která měla na veletrh 
přístup v dalších dvou dnech. 

Vystavené vynálezy důkladně hodnotila mezinárodní porota iENA 
2008, která ve svých 21 členech zahrnovala spektrum odborníků 
různých oborů a zemí od Evropy  až po Taiwan. Slavnostní vyhlášení 
výsledků a předávání medailí se konalo v  Brussels Hall  večer v so-
botu 1. 10. 2008, při němž měl čest jediný český zástupce původců 
vynálezů a 1. místopředseda ČSVZ, Ing. Josef Zima, převzít medaile 
a diplomy pro:

-  Ing. Miroslava Sedláčka CSc. z ČVUT Praha za vynález nového 
principu bezlopatkové vodní turbíny SETUR: 

 BRONZOVÁ  MEDAILE
-  Ing. Jiřího Bláhu a kol., ředitele podniku RS Dynamics Praha za 

vynález unikátního detektoru výbušnin EXPLONIX:   
STŘÍBRNÁ  MEDAILE  

iENA  Norimberg věnovala význačnou pozornost mladým vynález-
cům a inovátorům, kterým byly vyhrazeny zvláštní výstavní prostory 
a prezentace, rovněž i přednášky v doprovodném programu. Jako 
samostatná skupina byli žáci a studenti také zvlášť hodnoceni.  Vy-
hlašování výsledků v Brussels Hall s předáváním diplomů a medailí 
mladým inovátorům tvořilo pak první blok slavnostního programu.   
Při této příležitosti nutno smutně konstatovat, že v našem školství 
nenalezneme ani stopy po snaze vyhledávat tvořivé talenty, natož o 
jejich  systematickou výchovu a motivaci.            
Bez  tvořivých, motivovaných a výborně vyškolených mladých techni-
ků si nelze udržení hospodářského rozvoje ve stále tvrdší konkurenci 
představit ani v růžovém snu. Jednoznačně lze hovořit o národním 
zájmu, což zjevně v mnohých státech dávno pochopili!
Na převládající většině stánků bylo nepřehlédnutelné, že dotyčný vy-
stavující vynálezce, případně vynálezecký svaz má ke své činnosti a 
její odpovídající prezentaci vnější podporu. Někde je to ministerstvo, 
někde sama škola, či univerzita, jinde místní samospráva.  Existence 
klubů mladých inovátorů je v mnohých státech běžnou skutečností.  
V českých podmínkách to vše je zatím pouhá iluze! Doznívá snad stá-
le ještě postsocialistický syndrom  soudruhy zprofanovaného „vyná-
lezectví a zlepšovatelství“?

Ing. Josef Zima
Český svaz vynálezců a zlepšovatelů

Český stříbrný a bronzový úspěch na jubilejním Mezinárodním 
veletrhu iENA Norinberg 2008

Jak se učí talentované děti v Šanghaji inovacím nyní
V rámci doprovodné akce Festivalu vynálezců v Suzhou, 
15.- 19. 10. 2008, Čína, byla slavnostní návštěva střední průmyslo-
vé školy (soukromé vysoké školy v Číně) pro talentované děti. Ta se 
nachází v centru Šanghaje v poměrně velkém areálu. Jsou zde vedle 
školy i místnosti na tvůrčí práci dětí po školní výuce. Na tuto, po-
měrně známou školu v Šanghaji, mohou vstoupit děti, dobří studen-
ti ze základních škol, po přijímacích zkouškách. Ty jsou náročnější, 
protože se hledají talenty. Student zde má mimo normálních škol-
ních povinností totiž další povinnost – tvůrčí práce tak, aby každý 
vytvořil v průběhu 1 školního roku 1 vynález. Může být i drobný, ale 
nový a využitelný a musí být vyroben v tamějších laboratořích za pří-

tomnosti studenta.  Nedivme se tedy prudkému nárůstu patentů a 
inovací. Mají zde k dispozici vlastní mini televizní studio pro tvorbu 
programů pro školu, normální, nám starším dříve dosti známé tzv. 
„dílny“ a výstavní prostory. Tisknou vlastní sborník vynálezů vždy 
právě 1x ročně. Mají prostorný dvůr pro sportovní vyžití, ale aby tam 
nebyl nepřijatelný rámus, mají na dvoře umístěn velký digitální hlu-
koměr. Jednoduché, že, ale věcné a funkční. Finanční podpora školy 
je z dotací státu a firem. Školné je, ale zanedbatelné. A dotace jsou, 
protože je zájem. Děti jsou budoucnost národa!

Ing. Pavel Dlouhý, EUR ING
předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů 

Normy – kovové slitiny na odlitky
Česká slévárenská společnost vydala již 35. ročník Slévárenské ročenky® 2008. V úvodní části jsou informace o dění v České slévárenské společnosti, 
Světové slévárenské organizaci WFO, Svazu sléváren ČR, Svazu modeláren ČR a Sdružení přesného lití včetně aktualizovaných seznamů členských 
základen těchto společností. Nechybí ani Roční výkaz slévárenství za rok 2006. Odborná část je tentokrát zaměřena monotematicky a tvoří ji ČSN 
týkající se následujících kovových slitin na odlitky:

Cena publikace činí Kč 450,-, pro odběratele v ČR se připočítává 9 % DPH, pro odběratele ze SR poštovné a balné (cca Kč 250,-). Slévárenskou 
ročenku® 2008 můžete objednat na adrese sekretariátu České slévárenské společnosti nebo on-line:                   

Česká slévárenská společnost, Mgr. František Urbánek – tajemník
Divadelní 6, p.s. 134, 657 34  Brno, telefon, záznamník, fax: 542 214 481, mobil: 603 342 176, slevarenska@volny.cz

1. Litiny s kuličkovým grafitem
2. Litiny s lupínkovým grafitem
3. Temperované litiny

4. Speciální litiny
5. Uhlíkové oceli
6. Nízkolegované a středně legované oceli

7. Vysokolegované oceli
8. Slitiny mědi – bronzy
9. Slitiny mědi – mosazi

10. Slitiny niklu a zinku
11. Slitiny hliníku
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Počítačová učebna v Domě techniky v Pardubicích stále v oblibě
Dům techniky Pardubice od roku 2005 provozuje ve svých prostorech 
počítačovou učebnu, která byla původně zřízena pro vzdělávání se-
niorů s minimální počítačovou gramotností. Od svého vzniku prošlo 
kurzy PC několik stovek seniorů a stále je o tuto školicí aktivitu vel-
ký zájem. Již tři roky DT Pce provozuje v učebně dvakrát týdně tzv. 
Regionální internetové středisko pro seniory (RISS), které vzniklo 
ve spolupráci s Pardubickým krajem a které slouží bývalým frekven-
tantům – seniorům kurzů PC k procvičení nabytých znalostí. Koncem 
letošního roku budou mít návštěvníci RISS možnost využít i nabídky 
knihovny se základními tituly odborné literatury z oblasti výpočetní 
techniky.

V zimních měsících chystá Dům techniky Pardubice pro seniory kro-
mě již tradičního kurzu Základy obsluhy osobního počítače i dvě 
novinky: Digitální fotografie a její úprava na PC a Komunikace po 
internetu.

V letošním roce během letních prázdnin byla poprvé PC učebna vy-
užita také jako Internetové centrum, sloužící účastníkům 19. roč-
níku mezinárodního šachového turnaje CZECH OPEN 2008. Pro tyto 
i ostatní účely byla navýšena rychlost internetového připojení na 
8 Mbit/s.

Další novinkou v oblasti vzdělávání na PC je rozsáhlý projekt, urče-
ný žákům nejvyšších ročníků základních škol a studentům středních 
škol, kteří se zajímají o programování a další aplikace. Jedná se vět-
šinou o velké „fandy“ v oboru, kteří plánují následné studium tech-
nických oborů se zaměřením především na informační technologie.

Celý vzdělávací projekt, podporovaný Pardubickým krajem, je rozdě-
len do 5-ti částí dle následujících témat:

 - základy programování v jazyce C
 - základy programování v jazyce C++
 - základy programování v jazyce C #
 - Java, Java Skript
 - PHP

Jazyk C byl zvolen pro svoje univerzální použití jako prostředek, 
umožňující jak tvorbu aplikací, tak operačních systémů. Vzhledem 
ke skutečnosti, že současní výrobci mobilních telefonů vybavují své 
výrobky operačním systémem, např. Symbianem (Sony Ericsson, Mo-
torola, Siemens, Nokia …), je např. použití rozšířené verze C na C++ 
velmi přitažlivé.

Znalosti, získané v základním kurzu, je možné dále rozvíjet kurzech 
navazujících, zaměřených na programování v C++, užití datových 
struktur, základů objektového programování, programování ve 
Windows, případně pro mobilní telefony s využitím Symbianu a C++.

Cílem kurzů je pomoci žákům a studentům podpořit jejich zájem o 
„úzkoprofilové“ specializace, jakými jsou např. programátor obrábě-
cích strojů nebo diagnostik ve strojírenství či elektrotechnice. Ob-
dobné kurzy nejsou ve výběru žádného regionálního školicího stře-
diska. Kurz není určen pouze elitním studentům, ale všem zájemcům, 
kteří své nadání pro daný obor teprve v jeho průběhu mohou objevit. 
To studentům umožní vyhnout se pouze módní vlně výpočetní tech-
niky při volbě svého dalšího studia a zvolit pro ně vhodnější způsob 
dalšího zaměření.

Setkávání s významnými osobnostmi Pardubického kraje
V Domě techniky v Pardubicích letos začal nový cyklus pořadů s ná-
zvem Setkávání, který DT Pce pořádá ve spolupráci s Agenturou JMJ. 
V pravidelných měsíčních intervalech mají Pardubáci možnost se se-
tkat a besedovat s významnými představiteli města i kraje, kteří jsou 
výjimeční svou profesí, či svými koníčky a chtějí se o své myšlenky a 
zážitky s posluchači podělit. 

Pořad Setkávání již hostil mnoho významných politiků, podnikatelů, 
umělců i sportovců z Pardubického kraje. Výčet těchto osob by byl 
velmi obsažný – jen pro představu, o jakou prestižní akci se jedná, 
jmenujme některé z nich: hejtman Pardubického kraje Ing. I. Toman, 

1. vicehejtman PaK Ing. R. Línek, kandidátka na hejtmanku PaK Mgr. 
J. Smetanová, paní Mgr. J. Stibicová – signatářka Charty 77, koordi-
nátorka pardubické skupiny Amnesty International a koordinátorka 
výchovy k lidským právům, Bc. L. Horváthová - poradkyně vlády ČR 
nebo ředitel Konzervatoře Pardubice Mgr. J. Honig a ředitel Výcho-
dočeského divadla Pardubice Mgr. P. Dohnal. Mezi sportovci byl O. 
Janecký – hokejista, handicapovaný atlet M. Zvolánek, (na paralym-
piádě v Pekingu získal bronzovou medaili v hodu diskem), či Ing. J. 
Kárníková (pardubická atletka, sedminásobná mistryně republiky 
v hodu koulí). 

Konference „Eutanazie – víme, o čem mluvíme?“ 
v Domě techniky v Pardubicích
V roce 2008 pokračují v Domě techniky Pardubice vzdělávací akce 
pro zdravotnický personál v souladu s požadavky na jejich celoživot-
ní vzdělávání. 

Zajímavostí v programu akcí pro tuto cílovou skupinu je na den 
4. 11. 2008 připravovaná celostátní konference „Eutanázie – víme, 
o čem mluvíme?“. Téma i program konference reagují na aktuální 
diskuse, které se týkají této problematiky. V rámci odborné a čás-
tečně i laické veřejnosti v poslední době probíhá diskuse o možnosti 
legalizace eutanázie. Debata na toto téma se již přenesla i na půdu 
Senátu v podobě návrhu zákona o legalizaci eutanázie v ČR.

Cílem výše zmíněné akce je seznámit účastníky z řad zdravotnických 
i sociálních pracovníků s různými pohledy na otázky spojené s umož-
něním vědomého ukončení života člověka a umožnit jim tak vytvořit 
si vlastní, kvalitními argumenty podložený názor a zaujmout k celé 
záležitosti zodpovědné stanovisko. Vždyť otázky spojené s koneč-
ností lidského života a podobou tohoto konce jsou bezesporu zá-
kladními morálními, etickými i existenciálními výzvami pro každého 
z nás.

Organizátorům se podařilo sestavit program tak, aby jednotlivé pří-
spěvky reprezentovaly existující škálu názorů na toto téma. Pozvání 
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přijali špičkoví odborníci z řad lékařů, zástupců hospicového hnutí 
v ČR, představitelé zákonodárců i akademičtí pracovníci. Konkrétně 
je možno zmínit profesorku lékařské etiky Dr. Helenu Haškovcovou, 
zakladatelku hospicového hnutí v ČR Dr. Marii Svatošovou, odborní-
ky na paliativní medicínu a lékaře Masarykova onkologického ústavu 
v Brně Dr. Slámu či senátorku Ing. Domšovou.

Organizátoři pevně věří, že akce splní svůj účel a účastníci si odnesou 
kvalitní informační základ pro odpovědný přístup k této záležitosti, 
který je potřebný zejména v pomáhajících profesích.

Víkendové vzdělávání, organizované Domem techniky v Pardubicích 

Dům techniky Pardubice do programu vzdělávacích akcí 
pro zdravotnické pracovníky již pravidelně zařazuje víken-
dové pobyty s odborným programem, které se konají ve 
velmi příjemném prostředí statku Ekocentra Paleta v Ouc-
manicích poblíž Ústí nad Orlicí.

V letošním roce se uskuteční v pořadí již čtvrtá akce, ten-
tokrát zaměřená na fenomén syndromu vyhoření a jeho 
prevenci.

Akce tohoto typu jsou mezi účastníky velice oblíbené. Oce-
ňují především příjemné a bezpečné prostředí skupiny lidí 
stejného profesního zaměření s obdobnými pracovními 

NOVINKY Z DOMŮ TECHNIKY

Odborná činnost
Dům techniky Plzeň získal 6 nových akreditací MŠMT (podnikatelské 
minimum, personální manažer, projektový manažer, kovoobráběčské 
práce, manažer BOZP a manažer integrovaného systému řízení).

Mezinárodní konference
DTP připravuje další 25. ročník mezinárodní konference „Vyztužené 
plasty 2009“ v Karlových Varech.

Projektová činnost
Dům techniky Plzeň ukončil k 30. 6. 2008 projekt vyhlášený Krajským 
úřadem Plzeňského kraje  Manažer integrovaného systému řízení. 
K realizaci projektu vyhlašovatel výzvy neměl žádné připomínky.

V současné době má Dům techniky podaný jeden projekt, který rea-
guje na výzvu MŠMT ČR  „Další vzdělávání pracovníků škol a školských 
zařízení“.

Systém řízení jakosti podle řady norem ČSN EN 
ISO 9001:2001

Certifikát systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 
Dům techniky Plzeň spol. s r.o.  získal 28. 6. 2005. Dne 22. 8. 2008 
proběhla recertifikace systému managementu jakosti a DTP získal 
nový certifikát s platností do 22. 8. 2011. Certifikačním orgánem 
byla Integrovaná Technická Inspekce spol. s r.o. ITIV TŰV Austria 
Group. 

Dům techniky Plzeň spol. s r.o. 

problémy. Skupina je vedena profesionálním odborní-
kem – psychoterapeutem. Víkendový pobyt je příležitos-
tí nalézt odpověď na řadu otázek spojených s profesním 
i  osobním životem, odpočinout si v klidném prostředí a 
načerpat nové síly.

Účastníky jsou lidé pracující v pomáhajících profesích, 
kteří se do Oucmanic sjíždějí z celé republiky. Dobrou vi-
zitkou pro organizátory je skutečnost, že akce jsou vždy 
plně obsazeny a absolventi kurzů se rádi vracejí. 
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Manažer kreativity a inovací (MCI)
Je obecně známým faktem, že chce-li podnikatel uspět ve svém obo-
ru, tak by se měl investovat mimo jiné do vzdělávání – vlastního i 
svých zaměstnanců. Dnes se objevují stále častěji nové modely vzdě-
lávání, které jsou odrazem a také hlavním motorem změn. Přežijí 
pouze ti, kteří dokáží změny uskutečnit, nikoliv ti, kteří je pouze na-
plánovali a již nejsou schopni je dotáhnout do fáze úspěšné realiza-
ce. Jak naznačují současné trendy bude svět produktivity postupně 
nahrazován světem kreativity s podporou nově vznikajících profesí 
jako např. inovační inženýr, manažer kreativity a inovací, apod. Je si 
rovněž zapotřebí uvědomit, že problémy současnosti jsou úplně jiné, 
a na jejich řešení je obyčejně daleko méně času, než v minulosti.

Z terénních šetření v průběhu posledního období mezi vrcholovými 
manažery českých společností vyplynulo, že pozici manažera inovací 
zřizuje přibližně pouhá čtvrtina firem. Přitom drtivá většina zástup-
ců společností v průzkumu potvrdila, že jejich firma má zpracovánu 
inovační strategii. Zcela logicky se nabízí otázka, kdo jsou její reali-
zátoři, když zodpovědní manažeři inovací jsou v tomto směru oprav-
du ojedinělým jevem. Cílená příprava pro výkon této funkce zatím 
zcela absentuje, což může mít za důsledek naše pomalé inovační 
tempo. 

Na základě všech výše uvedených skutečností se DTO CZ, s.r.o. (dříve 
Dům techniky Ostrava) rozhodlo připravit a realizovat nový model 
vzdělávání, určený všem zájemcům o úspěšné nastartování reálného 
inovačního prostředí ve své firmě.

Klíčovými důvody pro realizaci studia MCI byla tato fakta:

• Přetrvávající pomalé tempo inovací, praktici proto žádají krea-
tivní přístupy a inovace dotažené do praxe. (Bílá kniha)

• Manažer inovací zatím ojedinělým jevem, pro zvládnutí inovač-
ních procesů chybí kvalitní manažeři. (Prosperita 7, 10/2008))

• Tvořivost lidí stěžejním předpokladem tvorby inovací, o inovaci 
se často mluví, stále však málo manažerů ví, jak na to. (Inovační 
podnikání 3/2008)

• Čím má podnikatel vyšší vzdělání, tím více inovuje svůj podnik. 
(Národní statistické úřady 13 zemí EU)

• Prosperujícími budou ta odvětví, kde se budou vyrábět myšlenky 
(Jan Mühlfeit, ČT - Studio 6, 15. 9. 2008)

Plně certifikované dvousemestrální studium MCI proto nabízí na na-
šem trhu zcela ojedinělý vzdělávací model řízeného rozvoje kreati-
vity a inovací zaměřený převážně na standardní zvládnutí několika 
základních a mnoha podpůrných kreativních metod a technik, s cí-
lem vyprovokovat vrozenou tvořivost manažerů a uvést ji do trvalé 
pohotovostní polohy pro co nejpružnější a nejracionálnější zvládnu-
tí podnikových problémů.

Studium je rozděleno do osmi studijních modulů konaných v průbě-
hu osmi měsíců.

Jedinečnost produktu dokládá skutečnost, že :

• Jako jediná společnost v ČR jsme držiteli osvědčení Národní-
ho akreditačního orgánu ČIA o  akreditaci společnosti DTO CZ, 
s.r.o. (č. 119/2008 ze dne 15.5.2008) k certifikaci pracovníků na 
funkci Manažer kreativity a inovací. 

Nové formy vzdělávání
• Studium MCI jako jediné opouští výuku autonomních oblastí kre-

ativity a inovací a nabízí synergickou formu studia obou oblastí 
neoddělitelně. Nabízí tak plnohodnotný program nejen pro ma-
nažery našich průmyslových podniků vč. sektoru SME, ale rovněž 
je připraven kdykoliv se přizpůsobit potřebám jakékoliv další in-
stituce, včetně institucí veřejné správy.

• Toto komplexní studium MCI se v celém svém programovém roz-
sahu rovněž stalo základním podkladem pro současnou přípravu 
prvního akreditovaného vysokoškolského studijního programu 
(na FS VŠB-TU Ostrava).

Největším přínosem tohoto nového modelu studia je překonávání 
odporu ke změnám a praktické trénování metod a technik na pro-
blémech z konkrétní praxe, to vše s jediným cílem – přitáhnout lidi 
k inovacím, naučit je poslouchat a učit se, dát jim schopnost stavět 
na hlavu tradiční mýty a omezení a hledat nové netradiční způsoby 
řešení.

Již z průběhu prvního modulu studia (účastníci jsou např. zástupci 
ČEZ, VÍTKOVICE Holding, VÍTKOVICE EVRAZ, Třinecké železárny, ale i 
manažeři a poradci malých a středních firem) možno konstatovat, že 
se jedná o studijní program s vysokou účinností dopadu „studenty“, 
který přináší řadu zcela nových přístupů při řešeních spojených se 
zvyšováním výkonnosti procesů, zvyšováním flexibility jejich pří-
stupů ke konkrétním řešením, a konečně nabídne netradiční řešení 
při vytváření nových trhů a jejich segmentů s vyšší či zcela odlišnou 
hodnotou pro zákazníka. 

Jako formy studia byla zvolena vyvážená kombinace tréninkových, 
zážitkových a interaktivních kreativních her, které zvyšují přirozený 
kreativní potenciál účastníků. Účastníci studia řeší v průběhu celého 
studia problém převzatý z jejich pracovišť tak, aby bylo navržené ře-
šení reálně aplikovatelné, zkrátil se čas realizace a násobil se efekt 
očekávaných přínosů.

Cesta od generovaného nápadu k inovační realizaci není jednodu-
chá. Přesto je čas klíčovým faktorem tržního úspěchu. Studium MCI 
je ukázkou tolik žádaného skloubení teorie s praxí z pohledu tvorby 
nápadů, hledání řešení problému, dotažení k realizovatelné a finanč-
ně efektivní podobě. Českou ekonomiku i tržní postavení (globální) 
mohou posunout právě znalosti aplikované do inovací vyšších řádů.

NOVINKY Z DOMŮ TECHNIKY

DTO CZ, s.r.o.
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K těm nejvýznamnějším setkáním určitě patřily mezinárodní vědecké 
konference, konané opakovaně na UTB ve Zlíně, věnované tvůrčímu 
odkazu Tomáše Bati seniora, na kterých naše společnost DTO CZ opa-
kovaně participovala (2001, 2005). 

V červnu 2005 se uskutečnil slavnostní křest knihy „Cesty k úspěchu 
– Trvalé hodnoty Soustavy řízení Baťa“ od prof. Zeleného, za osobní 
účasti Tomáše Bati (kmotrou slavnostního křtu byla prof. Petříková, 
ředitelka naší společnosti DTO CZ). V úvodu ke knize, mimo jiné, T. 
Baťa zmiňuje i trvalé hodnoty Soustavy řízení svého otce. 

... My Češi mále velké štěstí, že nám byl dán historický dar, na němž lze 
úspěšný přechod ke znalostní společnosti založit: trvalé hodnoty myš-
lenkové i akční soustavy Baťa. Tato neobyčejná soustava podnikání a 
řízení má dvě složky: specificky historickou, vztaženou k situaci a kon-
textu doby a trvalou, nabízející hodnoty koncepce a zkušenosti, které 
jsou nadčasové a nabývají na významu s odstupem času ...

Tomáš J. Baťa, Toronto 2004

Nelze nevzpomenout ani květen 2006, kdy jsme v Praze společně 
s dalšími partnery (mj. partnerem byl i náš ČSVTS) uspořádali první 
ročník mezinárodní konference Hledání nové Evropy. I když se na-
konec T. Baťa, který byl čestným prezidentem konference osobně 
nezúčastnil (mimořádné zasedání OECD způsobilo, že v předvečer 
konání vlastní konference musel odcestovat z ČR), přesto účastní-
ky při slavnostním zahájení konference alespoň zprostředkovaně 
(ze záznamu) pozdravil a přivítal. V dubnu 2006 (tzn. zhruba měsíc 
před vlastní konferencí) totiž proběhlo v sídle Nadace T. Bati osobní 
setkání zástupců organizátorů konference s T. Baťou, za účasti a pro-
fesionální podpory agentury Podnikatelský servis, která celou akci 
zdokumentovala na filmový záznam. Cílem setkání bylo nejen velmi 
příjemné setkání s touto osobností, ale rovněž příprava zahajovací-
ho projevu pro případ, že by se pan T. Baťa nemohl osobně zahájení 
konference zúčastnit, což se, žel, nakonec potvrdilo.

Ze záznamu jeho charismatického vystoupení vybíráme: 

...Potěšilo mě, že myšlenky a principy Soustavy řízení Baťa, vybudova-
né mým otcem, jsou inspirací i pro dnešní podnikatelskou sféru. Mnohé 
principy i přístupy jsou uplatnitelné a uplatňované u řady úspěšných 
českých i zahraničních podniků. Jsem přesvědčen, že potenciál a síla 
Evropy, a české podniky nevyjímaje, tkví v lidech, v jejich znalostech. 
Podpora vědy a výzkumu, inženýrství, nových technologií, rychlé vyu-
žití příležitostí na světových trzích a jednoduché modely řízení firem 
musí být v popředí zájmu a prioritou č. 1. Stará dobrá Evropa potřebu-

NOVINKY Z DOMŮ TECHNIKY

je nové impulzy a směry. Ty mohou přinést nové, většinou malé státy 
Evropy. Předpokladem úspěchu a využití nové šance Evropy je, aby se 
méně „politikařilo“ a více se hledělo strategicky vpřed, aby se méně 
„byrokratizovalo“ a více se věnovalo tvorbě hodnot, aby se méně „for-
malizovalo“ a více se soustředilo na využití vědy. Proto podporuji tuto 
konferenci, která staví na synergii politiky, podnikatelství a vzdělávání. 
Nebude-li se věnovat pozornost všem třem nosným pilířům konkurenč-
ního úspěchu, bude Evropa jen složitě prosazovat nové směry ... 

... Českým podnikům a českým lidem nikdy nechyběl um, chytrost, 
schopnost poradit si. Na těchto přednostech národa je nutné stavět, 
tudy musí směřovat podpora od českých politiků. České podniky musí 
přemýšlet a pak prodávat chytrost ve výrobku nebo službě. Ne se snažit 

Zemřela legenda: TOMÁŠ J. BAŤA (17. 9. 1914 – 1. 9. 2008)

Dne 1. září 2008 zemřel v nemocnici v kanadském Torontu jeden z nejúspěšnějších podnikatelů, jehož jmé-
no znají v celém světě – pan Tomáš J. Baťa.

Místo obvyklého nekrologu se naše společnost DTO CZ rozhodla, poněkud netradičně, vzpomenout na ně-
která milá a nezapomenutelná setkání s touto výraznou osobností českých moderních dějin, a to jak slo-
vem, tak několika archivními fotografiemi.

Hned na počátku vzpomeňme návrat T. Bati do Československa bezprostředně po sametové revoluci, kdy 
se T. Baťa stává členem Rady konzultantů tehdejšího prezidenta V. Havla, stojí u počátků existence zlínské 
univerzity a konečně v roce 1997 zakládá svoji nadaci. Mezi nejvýznamnější aktivity současné Nadace T. 
Bati patří, stejně jako na jejím počátku, podpora kultury, mládeže, vzdělávání, organizace společenských 
aktivit, udržování a rozvoj baťovských tradic a další.

Zejména vzdělávací aktivity, organizace mezinárodních setkání odborníků a úspěšných manažerů nás 
svedly dohromady a řada z nás tak měla při těchto příležitostech možnost poznat tohoto velkého podni-
katele osobně. 
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PŘEDSTAVUJEME

masově zaplavit svět svými levnými produkty. Na to tu nejsou zdroje 
ani suroviny. Země s tradicí Komenského ať se učí nejnovějším po-
znatkům z celého světa, vždyť tvořiví a chytří lidé jsou rájem pro 
každé podnikání ...

Hned v úvodu zdravice opět upřímná radost ze skutečnosti, že zá-
kladní principy Soustavy řízení, vybudované otcem T. Bati, mohou 
být inspirací i pro dnešní podnikatelskou sféru. Konečně důkazem 
jsou pravidelně publikované články a statě v našem periodiku, vě-
nované této problematice. Potěšitelnou skutečností je, že řada 
současných prací a poměrně i mladých autorů, zabývajících se tímto 
fenoménem doby, dokládá jednoznačně, že T. Baťa uměl předvídat a 
chápat souvislosti, což vedlo k větší jistotě pro vedoucí i zaměstnan-
ce. Výzva, jak nezasvětit život práci, ale jak věnovat svoji tvořivost 
životu, je poplatná době, vždyť nejnáročnější profesní výzvy často 
nejsou spojeny s prací samotnou, ale spíše s mezilidskými vztahy, 
komunikací, transparentností apod. I „problémy“, když je dovede-
me identifikovat či popsat, se mohou stát motorem našeho dalšího 
osobního vývoje a růstu. Řadu náhledů, podnětů a možností řeše-
ní nosíme uloženy hluboko v sobě ... a všechny inspirativní počiny 

v tomto kontextu mohou být podnětem k nastartování nových pří-
stupů, dávat hlubší a správný smysl naší práci, životním a pracovním 
výzvám.

Za kolektiv pracovníků DTO CZ, s.r.o.
Prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.

Národní archiv je ústředním archivem státu a v soustavě českých ar-
chivů patří mezi archivy veřejné. Povinnosti této instituce jsou cha-
rakterizovány v § 46 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě ze dne 30. června 2004:

„Národní archiv kontroluje výkon spisové služby u organizačních slo-
žek státu s celostátní působností, u jejich správních archivů, u jimi zří-
zených státních příspěvkových organizací a u právnických osob zříze-
ných zákonem s celostátní působností, s výjimkou těch, které si zřídily 

Národní archiv
specializované nebo bezpečnostní archivy, a provádí výběr archiválií 
u původců, u kterých kontroluje výkon spisové služby, a u vrcholných 
orgánů politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, od-
borových organizací, organizací zaměstnavatelů, profesních komor, 
církví a náboženských společností, nadací a nadačních fondů, obecně 
prospěšných společností a vybraných fyzických osob.“ 

Archiváliemi jsou myšleny psané, obrazové, zvukové a jiné památky 
dokumentární povahy, jež vznikly soustavnou činností svých původ-

ců (úřadů, institucí, podniků, právnických a 
fyzických osob) a které jejich původci ve svých 
spisovnách a pro běžnou práci nepotřebují. Pro 
svou politickou, právní, vědeckou, kulturní, 
vojenskou, hospodářskou a jinou důležitost 
byly vybrány a určeny k trvalé úschově v archi-
vu k účelům správním (provozním), právním a 
vědeckým. (Všeobecná encyklopedie ve čtyřech 
svazcích, sv. 1 a/f, Praha 1996, str. 134). Ná-
rodní archiv pečuje o archiválie všech státních 
útvarů, které existovaly na území českých zemí 
včetně archiválií týkajících se území, která již 
nejsou součástí českého státu (Lužice, Slezsko, 
německá léna) nebo bývalého československé-
ho státu (Slovensko, Podkarpatská Rus). Peču-
je rovněž o archiválie rakousko-uherských a ra-
kouských ústředních úřadů ve Vídni, které byly 
do Československa odevzdány v rámci archivní 
a spisové rozluky po roce 1918. V roce 1954 byl 
do předchůdce Národního archivu – Ústřed-
ního archivu ministerstva vnitra – začleněn 
také Archiv Země české, a proto Národní archiv 
pečuje i archiválie bývalé Země české, pro něž 
již neexistuje historicky vzniklý zemský archiv 
jako na Moravě a ve Slezsku.
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S vydáváním prvních „úředních“ písemností v raném středověku, po-
jišťujících různá privilegia, právní nároky nebo držbu nemovitostí, 
byla spojena i snaha chránit jejich obsah uložením na bezpečném 
místě. Počátky Národního archivu, respektive jednoho z jeho před-
chůdců, mohou být proto spojovány se vznikem listinného archivu 
panovnického rodu Přemyslovců, kteří listiny především státopráv-
ního charakteru ukládali jako součást svého pokladu pod ochranu 
zemského patrona sv. Václava v bazilice sv. Víta na Pražském hradě. 
K zásadním změnám v pojetí a organizaci archivu došlo ve 14. století 
za vlády Karla IV. Soubor listin právně zajišťujících suverenitu české-
ho panovníka a českého státu a soudržnost jeho zemí se stal archi-
vem státní instituce, součástí pokladu zemí České koruny. Karel IV. 
také jmenoval prvního archiváře (registrátora), stanovil jeho úřední 
povinnosti a určil mu stálý týdenní plat. Zmíněný soubor, doplňo-
vaný v následujících stoletích dalšími významnými písemnostmi, je 
dnes znám jako Archiv České koruny a tvoří jej 2 824 listin z let 1158 
– 1935. 

Vývoj dalšího předchůdce Národního archivu – Archivu ministerstva 
vnitra – byl úzce spojen s ústředními správními institucemi počínaje 
českou královskou kanceláří a jeho název se měnil podle toho, kte-
rou z těchto institucí byl spravován. V souladu s vládním nařízením 
č. 29 o archivnictví ze 7. května 1954 byla začleněním dvou dosud 
samostatných institucí, totiž Archivu Země české a Ústředního ze-
mědělsko-lesnického archivu, do Ústředního archivu ministerstva 
vnitra vytvořena nová instituce – Státní ústřední archiv v Praze, kte-
rému byly svěřeny do odborné archivní péče fondy (sbírky) ústřed-
ních úřadů, orgánů a institucí. Své postavení organizační složky stá-
tu a hlavního vědecko-výzkumného pracoviště v oblasti archivnictví 
a příbuzných vědních oborů si archiv zachoval i po změně názvu na 
Národní archiv v roce 2005.

V současné době pečuje Národní archiv o 1 557 archivních souborů o 
celkovém rozsahu 114 396 bm (údaje z roku 2005), které jsou ulože-

ny ve dvou archivních budovách: v Praze 4 – Chodovci (168 depozi-
tářů, 100 995 bm) a v Praze 6 – Dejvicích (7 depozitářů a trezor pro 
listiny Archivu České koruny, 13 402  bm). Téměř 90 % písemností 
tvoří aktový materiál (596 395 kartonů, 65 520 fasciklů, 186 218 ba-
líků). V archivu je také uloženo 9 933 ks listin vydaných do roku 1526 
a dalších 17 257 listiny vzniklých po tomto datu. Předchozí výčet do-
plňuje 143 291 rukopisů a úředních knih, 98 821 map a plánů, 2 616 
ks pečetidel a razítek a dále 289 600 ks zpracovaných fotografických 
dokumentů, 10 346 ks kinematografických filmů a 8 662 zvukových 
záznamů. Péče o fyzický stav a zpřístupňování archivních souborů, 
vymezených okruhem původců a historickými mezníky, je úkolem 
jednotlivých odborných oddělení: fondy samosprávy a státní správy 
do roku 1848 a fondy církevních institucí (1. oddělení); fondy státní 
správy a zemské samosprávy z let 1848-1918 (2. oddělení); fondy 
státní správy z let 1918-1945 (3. oddělení); fondy státní správy z let 
1945-1992 (4. oddělení); předarchivní péče, fondy státní správy po 
roce 1992 a elektronické dokumenty (5. oddělení); fondy nestátní 
provenience a archivní sbírky (6. oddělení); foto-, fono- a kinodoku-
menty, pořizování a evidence bezpečnostních reprodukcí archiválií, 
služby veřejnosti (7. a 8. oddělení). Knihovna Národního archivu (9. 
oddělení) spravuje fond domácích a zahraničních knihovních doku-
mentů především z oboru archivnictví, správy a práva, historie, po-
mocných věd historických a informatiky, který má celkem 462 000 
svazků a navíc je ročně doplňován také o 400 titulů domácích i za-
hraničních periodik. Knihovna je veřejně přístupná čtenářům star-
ším 15 let, studium knihovního fondu je prezenční. Úkolem oddě-
lení péče o fyzický stav archiválií (10. oddělení) je komplexní péče 
o uchování archiválií uložených v Národním archivu, která zahrnuje 
jak vlastní konzervování a restaurování archivních dokumentů, tak 
řešení výzkumných úkolů souvisejících s konzervováním archiválií a 
ověřování nových metod a materiálů používaných v konzervátorské 
a restaurátorské praxi. S tím souvisí i preventivní péče, průzkumy 
fyzického stavu archiválií, vyhodnocování hygienického režimu de-
pozitních prostor a dezinfekce archivních fondů. 

Archivní dokumenty   mohou využívat občané České republiky i za-
hraniční badatelé starší osmnácti let za předpokladu, že budou 
respektovat všechny platné předpisy týkající se studia v obou bada-
telnách Národního archivu. Zde jsou badatelům předkládány k pre-
zenčnímu studiu originály archiválií nebo jejich studijní kopie a na 
požádání jsou poskytovány  i odborné konzultace a některé repro-
grafické služby. K orientaci po obsahu archivních fondů a k vyhledá-
vání jednotlivých dokumentů slouží badatelům inventáře, katalogy 
a tematické soupisy – archivní pomůcky zpracované archiváři při 
pořádání převzatých písemností. Národní archiv je také vydavatelem 
řady odborných publikací, edic (např. Archiv České koruny. Edice 
faksimilií. Díl 1-5, Praha 1978-2007; Soupis poddaných podle víry 
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z roku 1651. Praha 1993-2003; Soupis židovských rodin v Čechách 
z roku 1793. I-VI, Praha 2002-2007) a seriálů (např. ve spolupráci 
s Muzeem východních Čech Historická fotografie. Roč. 1.-7., 2001-
2007; Paginae historiae. Sborník Národního archivu. Č. 0-15, Praha 
1992-2007). V prostorách nové archivní budovy v Praze 4 – Chodovci 
jsou pravidelně pořádány tematické výstavy archivních dokumentů a 
odborné konference. Pracovníci Národního archivu se rovněž podíle-
jí na dlouhodobém výzkumu bohemik v zahraničních archivech a jsou 
členy řešitelských kolektivů řady domácích i zahraničních výzkum-
ných projektů.  Za dobu své více než padesátileté existence si Národ-

ní archiv (dříve Státní ústřední archiv v Praze) vybudoval postavení 
instituce uznávané a vyhledávané nejen historiky a zájemci o dějiny 
obcí či rodopis, ale také odborníky z dalších vědních oborů, právníky 
a správními úředníky. Naplňuje se tak základní poslání ústředního 
archivu českého státu, které bylo mottem výstavy pořádané u pří-
ležitosti 50. výročí jeho vzniku: „Aby na nic a nikoho nebylo zapo-
menuto“.

 PhDr. Lenka Matušíková
pobočka České informační společnosti, o.s při Národním archivu
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Zmocněnec ministra průmyslu a obchodu JUDr. Ing. Robert Szur-
man, rektor VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., generál-
ní ředitel společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ing. Jan Světlík, náměstkyně 
hejtmana MSK PhDr. Jaroslava Wenigerová, viceprezident HK ČR Ing. 
Pavel Bartoš – to jsou jen některé z řady dalších významných osob-
ností (např. Ing. Pavel Ryšánek, prof. Petr Matějů, prof. Jaroslav Ne-
nadál, Ing. Miroslav Jedlička, doc. Pavel Švejda), které se aktivně 
zúčastnili již 2. zasedání Odborné sekce Rady kvality ČR „Kvalita ve 
vzdělávání“. 

Zasedání, které se uskutečnilo 20. srpna v prostorách rektorského 
salonku Nové auly VŠB–TU Ostrava, bylo rozšířeno o prezentaci ně-
kterých sebehodnotících modelů, využitelných v prostředí vysokých 
a středních škol, včetně konkrétních příkladů dobré praxe.

Hlavním stimulem pro toto obsahové zaměření jednání sekce byla 
v současnosti probíhající veřejná diskuze expertního dokumentu vě-
novaného reformě českého terciárního vzdělávání, tzv. „Bílé knihy “. 
Jedná se o systém vzdělávání, zasazený do mezinárodního kontextu, 
se snahou v největší možné míře odrážet evropské a světové trendy 
posledních let. Uvedený materiál je otevřeným systémem, a je možné 
jej doplňovat tak, aby reflektoval současné dění a iniciativy rozvíjené 
v rámci EU, a tudíž se očekává, že budou paralelně vznikat případné 
další dokumenty a studie. Na základě zjištěné skutečnosti, že zatím 
v uvedeném dokumentu výrazně absentuje problematika hodnocení 
kvality vzdělávání, stala se tato nejen stěžejním bodem jednání, ale 
v budoucnu se zařadí i mezi významné iniciativy Odborné sekce Kva-
lita ve vzdělávání.

Člen OS RK ČR a vedoucí týmu autorů tohoto dokumentu prof. Petr 
Matějů podal informaci o stavu příprav konečné verze Bílé knihy ter-
ciárního vzdělávání. V této souvislosti rovněž vysvětlil, proč v tomto 
dokumentu není samostatná kapitola k problematice kvality. V první 
verzi návrhu struktury Bílé knihy téma kvality bylo zastoupeno sa-
mostatnou kapitolou, později se však členové týmu shodli na tom, 
že toto téma bude pojednáno jako průřezové, protože všechny re-
formní kroky navrhované v Bílé knize ve svých důsledcích směřují 
mimo jiné ke zvýšení kvality poskytované vzdělání i výzkumu a 
vývoje na vysokých školách. Dalším důvodem byla skutečnost, že 
v průběhu prací na Bílé knize bylo rozhodnuto, že implementace re-
formy vysokého školství bude podpořena nikoli jedním, ale něko-
lika tzv. systémovými projekty operačního programu Vzdělání pro 

konkurenceschopnost, přičemž zvýšení kvality bude podpořeno 
samostatným projektem OPVpK pracovně nazvaným „Realizace 
komplexního systému řízení kvality činností institucí terciárního 
vzdělávání“. 

Živá diskuze, která následovala po úvodních prezentacích, příspěv-
cích a námětech, vztahujících se k tématu, nejenže bezprostředně 
reagovala na výše uvedenou situaci (přítomni autoři tohoto doku-
mentu se vyjádřili na místě a reagovali výzvou ke spolupráci s kon-
krétním příslibem urychleného řešení a případného zapracování 
všech podnětů do stávajícího obsahového rámce), ale rovněž jed-
noznačně podtrhla význam, cíl a smysl všech dalších plánovaných 
aktivit této Odborné sekce RK ČR. 

Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, že hlavním zaměřením 
činnosti Odborné sekce bude: působit prostřednictvím Rady kvality 
ČR synergicky, tzn. spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími 
organizacemi podnikatelské sféry na MŠMT a vládu ČR, aby si koneč-
ně oba zmiňované orgány více než kdy jindy uvědomily, že podnika-
telská sféra je významným zákazníkem vzdělávacího systému. Vždyť 
jedním z nejdůležitějších kritérií kvality ve vzdělávání je zejména 
pružná reakce vzdělávacího systému na požadavky zákazníků, tj. 
v tomto případě především podnikatelské sféry. 

A je nejvyšší čas uvědomit si se vší vážností, že zde je současná si-
tuace zejména v oblasti výchovy a vzdělávání u technických profesí 
velmi problematická, a to počínaje absolventy učilišť, přes absolven-
ty průmyslových škol a VOŠ, až po absolventy technických univerzit 
a VŠ.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem vítám rozhodnutí 
Rady kvality ČR ustavit tuto vpravdě „iniciační“ Odbornou sekci, neb 
se stále ukazuje, že spolupráce podnikové sféry s akademickou obcí 
je až na výjimky dosud nedostatečná, nesystémová, často neefek-
tivní a chaotická, celkově zcela nedostačující současným potřebám. 
Členové OS Kvality ve vzdělávání si proto kladou za cíl nejen postup-
ně otevřeně pojmenovat a shrnout některé z uvedených problémů, 
ale především naznačit, připravit a iniciovat možná řešení a co nej-
rychleji je uvést do praktického života.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
člen Rady kvality ČR a předseda OS Kvalita ve vzdělávání

Kvalita ve vzdělávání
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Sportovní den ČSVTS
Nádherný slunečný den umocnil atmosféru sportovního dne, který 
ČSVTS pořádal 11. září 2008 pro zástupce svých členských orga-
nizací, domů techniky a spřízněných partnerských organizací ve 
sportovním klubu Start na Střeleckém ostrově (www.skstart.org). 
Zúčastněné týmy i jednotlivci v plném nasazení bojovali v několika 
sportovních odvětvích. Největší popularitě se těšil volejbal, ve kte-
rém smíšená družstva bojovala o každý balón, dokonce i za hranicí 
hřiště a to ve vodách Vltavy… Paralelně se zápolilo v tenise, stolním 
tenise a šipkách.  Slibované překvapení účastníky potěšilo, protože 
si mohli vyzkoušet závodní lukostřelbu. Pan Oldřich Hašek, který je 
na čelných místech v lukostřelecké první lize se našim sportovcům 
trpělivě věnoval a zasvěcoval je do této netradiční sportovní disciplí-
ny. Subjektivně – myslím, že byly mezi námi i opravdové talenty ☺.  I 
když  se občas stalo, že šíp letěl až do záchytné sítě za terči, někteří 
účastníci hravě a opakovaně trefovali žlutý střed terče…inu, sporto-

vec se nezapře! Dobrou náladu ještě zvýšila lákavá vůně, která se li-
nula z grilu a dobroty z občerstvovacího stanu.  Když člověk pod ním 
seděl, chvíli odpočíval, usrkával  nějaký nápoj a rozhlížel se kolem, 
nemohl se zbavit dojmu, že se mu snad zdá: obklopen stromy a šumí-
cí tekoucí řekou se kochá pohledem na sluncem nasvícenou střechu 
Národního divadla a domy historického centra a podvědomě vnímá 
zvuky ze sportovních klání… Jednoduše – krása a pohoda. Kolektiv 
Domu techniky Pardubice přijel téměř v plné sestavě a zbroji (vyba-
ven jednotnými dresy) a svým nasazením a bojovým duchem si získal 
všechny přítomné. Ke konci - někteří ještě toho neměli dost - se pod 
vedením Filipa Dvořáka učili správnou manipulaci s létajícím talířem 
frisbee.  Doufáme, že jsme obnovili starou tradici sportovních dnů a 
příští rok se sejdeme také.

Ing. Zora Vidovencová
ČSVTS

ČSVTS bude odborným garantem na mezinárodních veletrzích 

strojírenských technologií FOR INDUSTRY, povrchových úprav 

a finálních technologií FOR SURFACE, nakládání s odpady, re-

cyklace, průmyslové a komunální ekologie FOR WASTE a potra-

vinářských, obalových a tiskařských technologií FOR 3P, které  

se uskuteční 15. – 17. 4. 2009 v Pražském veletržním areálu 

Letňany. ČSVTS jmenoval doc. Ing. Adolfa Rybku, CSc. jako svého 

zástupce do čestného výboru veletrhu. Svaz využije veletrh na 

propagaci ČSVTS, svých členských organizací a domů techniky a 

také upozorní na blížící se 20.výročí založení Svazu, které připa-

dá na rok 2010. 
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Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., 65 let

Upřímně gratulujeme Doc. Ing. Karlu Šperlinkovi, CSc., místopřed-
sedovi ČSVTS a prezidentovi Asociace inovačního podnikání České 
republiky k životnímu jubileu a přejeme mu hodně zdraví, tvůrčí 
energie a úspěchů v jeho pracovní činnosti. 

Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING 
předseda ČSVTS
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V září letošního roku oslavil místopředseda dozorčí rady ČSVTS a 
předseda Českomoravské společnosti soudních znalců Ing. Zdeněk 
Sekanina, EUR ING životní jubileum. K životnímu jubileu srdečně 
gratulujeme a přejeme do dalších let všechno nejlepší, hlavně hodně 
zdraví, spokojenosti a pracovních úspěchů.

Ing. Vladimír Poříz
výkonný místopředseda ČSVTS
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