
 
 

 

Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování cesty do 2 týdnů po 
jejím ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při výjezdu více pracovníků na tutéž 
služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou cestovní zprávu. 

  
 

 
Zpráva ze zahraniční služební cesty 

 

Jméno a příjmení účastníka cesty Ing. Petra Vávrová, Ph.D. 

Pracoviště – dle organizační struktury OOKF 1.4, OVVL 1.4.1  

Pracoviště – zařazení Ředitelka Odboru ochrany knihovních fondů (OOKF) a 
vedoucí Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří (OVVL) 

Důvod cesty Prohlídka odkyselovacího pracoviště a návštěva laboratoří 
analýzy papíru – diskuze testovacích metod papíru před a po 
odkyselování 

Místo – město Aschau am Inn  

Místo – země Německo 

Datum (od-do) 13.-14.6.2018 

Podrobný časový harmonogram 13.6. – odjezd autem do Ampfingu u Aschau ve večerních 
hodinách, ubytování, 
14.6. – prohlídka odkyselovací technologie Papersave swiss 
v Aschau am Inn a diskuze nad detaily odkyselování a 
návštěva laboratoří analýzy papíru, v odpoledních hodinách 
odjezd do Prahy a v nočních hodinách návrat do Prahy     

Spolucestující z NK -  

Finanční zajištění DKRVO, Oblast 7, č. 0138 

Cíle cesty Cíle cesty:   
K nejzásadnějším cílům patřilo: 
Získání nových poznatků v oblasti hromadného odkyselování 
knih a prohloubení znalostí o technologii Papersave swiss, 
diskuze problematických knih vkládaných do technologie. 
Prohlídka testovacích laboratoří – diskuze metod testování 
papíru před a po odkyselování, nové metody a technologie, 
např. koroze železogallového inkoustu apod.   

Plnění cílů cesty (konkrétně) Viz. podrobný časový harmonogram, cíle splněny 

Program a další podrobnější informace Viz. podrobná zpráva.   

Přivezené materiály Informační materiály k dané technologii a technologii - 
dostupné v OOKF 

Datum předložení zprávy 15. 6. 2018 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 
Vloženo na Intranet Datum: Podpis: 
Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 
 
  



 
 

 

Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování cesty do 2 týdnů po 
jejím ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při výjezdu více pracovníků na tutéž 
služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou cestovní zprávu. 

  
 

Podrobná zpráva ze zahraniční služební cesty  

 

Cílem této zahraniční služební cesty dne 14.6.2018 do Aschau am Inn byla diskuze s kolegy 

z firmy Nitrochemie o technologii odkyselování metodou Papersave Swiss možné spolupráci 

především v oblasti péče o novodobé knihovní fondy, časopisy, noviny apod. a získání nových 

poznatků v oblasti hromadného odkyselování knih a prohloubení znalostí o technologii 

Papersave Swiss, diskuze problematických knih vkládaných do technologie. Diskuze také 

probíhala nad otázkou, jak se knihy připravují na odkyselování touto technologií, proběhla 

prohlídka pracoviště předkontroly knih vstupujících do technologie. Rovněž proběhal diskuze 

nad délkou kondicionace knih po procesu odkyselení.  

 

Dále prohlídka testovacích laboratoří – diskuze metod testování papíru před a po 

odkyselování, nové metody a technologie, např. koroze železogallového inkoustu apod.   

 

Hlavním cílem bylo seznámení s technologií hromadného odkyselování Papersave Swiss a 

podrobnější diskuze o jejích možnostech.  

 
 
 
 
 

 
 

V Praze, dne 15. 6. 2018 
 

Petra Vávrová 

Ředitelka OOKF a vedoucí OVVL  

Národní knihovna ČR, Praha 

 


