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Zpráva ze služební cesty v ČR  
 
 

Jméno a příjmení účastníka cesty Magda Součková 

Pracoviště – dle organizační struktury 1.4.1 

Pracoviště – zařazení Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří – výzkumný 
pracovník 

Důvod cesty Drážďany: školení k přístroji SurveNIR o nových možnostech 
jeho využití, exkurze v Hochschule fur Bildende Kunste 
v Drážďanech,  
Berlín: exkurze na restaurátorském pracovišti ve 
Staatsbibliothek v Berlín a konference „Safeguarding cultural 
heritage“. Rotes rathaus v Berlíně – Visegrad Conference. 

Místo – město Drážďany, Berlín 

Místo – země Německo 

Datum (od-do) 5. – 10. 12. 2016 

Podrobný časový harmonogram 5. 12. Příjezd do firmy Lichtblau v Drážďanech. Návštěva a 
exkurze v Hochschule fur Bildende Kunste v Drážďanech, 
diskuse o použití mikrofadometru. 
6. 12. Firma Lichtblau – školení o aplikaci multivariační 
analýzy v systému SurveNIR. 
7. 12. Pokračování školení, diskuse o měření plastů 
systémem SurveNIR. 
Přejezd do Berlína. 
8. 12. Návštěva a exkurze na restaurátorském pracovišti ve 
Staatsbibliothek v Berlíně. 
Konference „Safeguarding cultural heritage“. 
9. 12. Konference „Safeguarding cultural heritage“. 
10. 12. Odjezd. 

Spolucestující z NK Ing. Petra Vávrová, Ph. D., Dana Hřebecká, Mgr. Jitka 
Neoralová, Ing. Lucie Palánková 

Finanční zajištění NAKI 149, DKRVO 0138 

Cíle cesty Prohloubení znalostí v práci se systémem SurveNIR.  

Aktivní účast na mezinárodní konferenci – prezentace 
výsledků projektu NAKI 149 a práce v oblasti ochrany knižního 
fondu v Národní knihovně ČR formou přednášky. 

Získání nových poznatků v oblasti ochrany kulturního 
dědictví. 

Navázání kontaktů se zahraničními odborníky v dané oblasti. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Viz časový harmonogram. 
Přednáška na konferenci dne 8.12.2016: P. Vávrová – New 
instruments for modern library collection survey and 
preservation at the National Library of the Czech Republic. 
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Program a další podrobnější informace Viz podrobná zpráva  

Přivezené materiály Sborník odborných článků „Futur. Vision Innovation 
Realisierung. Dostupný v OOKF. 

Datum předložení zprávy  

Podpis předkladatele zprávy Ing. Magda Součková 

Podpis nadřízeného Datum: Podpis:  

Vloženo na Intranet Datum: Podpis: 

Přijato v domácím oddělení Datum: Podpis: 
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Podrobná zpráva ze služební cesty 

 

Německo: Drážďany, Berlín 

 

Účel cesty: 

 

 Školení s cílem rozšířit znalosti o využití měřícího systému SurveNIR. 

 Konference „Safeguarding cultural heritage. Berlin-Visegrád Conference on 

innovative digitisation and reconstruction technologies. 

 exkurze v Hochschule fur Bildende Kunste v Drážďanech,  

 exkurze na restaurátorském pracovišti ve Staatsbibliothek v Berlín 

 

Účastník: Ing. Petra Vávrová, Ph. D., Ing. Magda Součková, Dana Hřebecká, Mgr. Jitka 

Neoralová, Ing. Lucie Palánková 

Služební cesta se uskutečnila ve dnech 5. 12. - 10. 12. 2016. Prvním cílem cesty bylo zákaznické 

centrum firmy Lichtblau v Drážďanech, dodávající měřící systém SurveNIR. Tento systém se 

obecně používá pro průzkum stavu knihovních sbírek z hlediska vlastností papíru. V Národní 

knihovně je ještě využíván pro identifikaci plastů.  Systém pro vyhodnocování vzorků využívá 

multivariační analýzy dat, a právě k nim jsme získali podrobnější informace během školení, 

které proběhlo ve dnech 6. – 7. 12. 

5. 12. po příjezdu do firmy Lichtblau jsme pracovníkům předali přístroj SurveNIR 

k pravidelnému servisu. Při něm byla zjištěna závada, kterou bylo nutné odstranit, proto byl 

přístroj v centru ponechán. 

5. 12. jsme také navštívili Hochschule für Bildende Künste, kde jsme konzultovali využití 

mikrofadometru a prohlédli si zdejší laboratoře vybavené analytickou technikou. Diskuze také 

probíhala nad nově vyvíjenými tzv. Blue Wool Standardy ve formě tablet.  

7. 12. odpoledne jsme přejížděli do Berlína. 

8. 12. dopoledne jsme navštívili restaurátorské pracoviště berlínské Staatsbibliothek. Toto 

pracoviště je umístěno ve středu města v rekonstruovaných prostorách v knihovně, která 

spravuje asi 11 milionů svazků. Pracoviště má kromě obvyklých prostor jako dílny, chemická 

laboratoř, mokrý provoz, i speciální místnost na práci s pergamenem vybavenou klimatizací a 

linku pro štěpení papíru, které se zde už ale neprovádí. 
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Odpoledne v berlínské radnici začala konference „Safeguarding cultural heritage – Berlin-

Visegrád Conference on innovative digitisation and reconstruction technologies.“ Konference 

se zúčastnilo cca 13 přednášejících a 55 posluchačů. Program konference je přiložen. Většina 

přednášejících byla z Německa, jeden z Maďarska a dva z České republiky. Jedním z nich byla 

Ing. Petra Vávrová, která ve svém příspěvku „New instruments for modern library collection 

survey and preservation at the National Library of the Czech Republic“ představila Národní 

knihovnu ČR, odbor ochrany knihovních fondů a podrobněji dva přístroje využívané pro 

zjišťování stavu knihovních materiálů – SurveNIR a mikrofadometr. Druhý český příspěvek 

přednesl V. Chvátal z Tachova. Týkal se výzkumu a ochrany židovských hřbitovů v ČR. 

Většina příspěvků byla věnována digitalizaci, 3D tiskárnách a rekonstrukci památek pomocí 

digitalizace fragmentů a tzv. „e-puzzle“. 

Koncept konference: 

- konferenci pořádá Senátní kancelář Berlín a Frauenhof IPK 

- cílem konference je představit nové technologie digitalizace a restaurace kulturních předmětů, 

které podléhají poškození v důsledku časových a environmentálních faktorů, jakož i opotřebení  

- představení rekonstrukční technologie Frauenhofer IPK (oceněná v roce 2013 Evropskou 

inovační cenou EARTO) 

- možnosti použití demonstrovány prostřednictvím restaurace zničených dokumentů 

Historického archívu města Kolín; 300 let starých českých náboženských kázání a hudebních 

sbírek kněžny Anny Amalie z knihovny ve Výmaru 

- určeno pro účastníky z V4 zemí 

 

Konference pokračovala 9. 12. a do odpoledních hodin probíhala diskuze s účastníky a 

navazování kontaktů na dlouhodobou spolupráci.  

 

Z Berlína do Prahy jsme odjeli 10. 12. 

 

 

20. 12. 2016       M. Součková 
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Program konference, Berlín: 
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