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Zpráva ze zahraniční služební cesty 

 

Jméno a příjmení účastníka cesty BcA. Jana Suchá Očková  

Pracoviště – dle organizační struktury OOKF 1.4, OR, 1.4.2  

Pracoviště – zařazení Oddělení restaurování 

Důvod cesty Pracovní cesta – zadání, konzultace finální podoby 

výstavní vitríny pro Kodex Vyšehradský.  

Návštěva fy. DYTEC GmbH - zprostředkovatel fy. Glasbau 

Hahn – přední celosvětově uznávaný výrobce skleněných 

výstavních vitrín v nadstandartní kvalitě, specifických 

požadavků ochrany předmětů, artefaktů povahy národní 

kulturní památky či nikoliv, s individuálním řešením potřeb 

zákazníka. 

Místo – město Bonn, Frankfurt nad Mohanem 

Místo – země Německo  

Datum (od-do) 2. – 3. 4. 2014 

Podrobný časový harmonogram 2. dubna – ráno mezi 8. -9. hod cesta z Prahy do Bonnu                     

na centrálu fy. Dytec (Průmyslové technologie - Marketing                       

a export, Oblast muzeí a knihoven) firemním autem                                

se zástupcem pí. Tesařovou. Příjezd do Bonnu v 15. hod.,  

uvítaní s ředitelem, p. Mierbach – objasnění  

konkrétní situace, problémů vystavování vzácného rukopisu. 

Obeznámení se s činností firmy, jejími možnostmi                             

a s nabídkou spolupráce s Glasbau Hahn.   

Demonstrace faksimile rukopisu hostiteli. 

V 17. hod. procházka centrem Bonnu, 20. hod. společenská 

večere, představení naší práce hostiteli. 

 

3. dubna – odjezd z Bonnu v 8. hod – příjezd do Frankfurtu 

v 10. hod. Přivítaní, představení se s majitelkou firmy 

Glasbau Hahn - pí. Isabel Hahn.  

Konzultace našich požadavků. Rozebírání možností osvětlení 

vitríny, technického zázemí, velikosti prostoru, 

hydraulického zvedání, způsobu otevírání, obsluhy vitríny, 

atd.  

V 13. hod. společný oběd. Po oběde  exkurze a prohlídka 

několika výrobních hal firmy, kde jsou samostatně vyráběny 

kovové segmenty a konstrukce vitrín – tj.  kovodílna;  

dál hala, kde se řežou skleněné desky – stěny vitrín, tvarují se 

a nakonec sestavují dohromady.  

Zároveň jsme konkretizovali, pro co nejlepší představu,                 

na rozestavěných zakázkách - vitrínách vizualizaci 

navrhované trezorové vitríny.  

 

Odjezd po 17. hod., příjezd do Prahy Klementina                         

v cca. 23 hod. 

 

Spolucestující z NK Ing. Petra Vávrová, Ph.D., Ředitelka Odboru ochrany 

knihovních fondů, 1.4. a vedoucí Oddělení vývoje                        
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a výzkumných laboratoří, 1.4.1 

Mgr. Jitka Neoralová, Technolog, OVVL, 1.4.1 

Ing. Lucie Palánková, Mikrobiolog - Oddělení vývoje                        

a výzkumných laboratoří, 1.4.1 

Tatiana Haváčková, Oddělení výstav Oko 5.2.2. /T08 

Finanční zajištění Podpora fy. DYTEC GmbH 

Cíle cesty 
Pracovní a studijní cesta, prohlídka pracoviště fy. Glasbau 

Hahn. Navržení, upřesnění detailů k finalizaci objednávky, 

obeznámení se s výrobním procesem výstavní vitríny, její 

finální podobou, charakteristikou a technickými parametry. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Proběhla detailní diskuze o parametrech výstavní vitríny a 

prohlídka samotné fáze výroby na firmě Glasbau  Hahn. 

Konzultace ohledně osvětlení, klimatizace, zajištění 

technických parametrů, manipulace, provozu, instalace 

vitríny.  

Nakonec, na základě získaných informací a konkrétních 

řešení, se na schůzce v Praze v NK ČR dolaďovala 

objednávka vitríny. 

Program a další podrobnější informace Viz. Příloha 

Přivezené materiály  

Datum předložení zprávy 16. 4. 2014 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 
Vloženo na Intranet Datum: Podpis: 
Přijato v mezinárodním oddělení Datum: Podpis: 
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Příloha: Podrobnější zpráva 

 

Návštěva centrály fy. DYTEC GmbH   

Reuterstrasse 237 | 53113 Bonn 

Tel. +49-228-223726 | Fax. +49-228-265179  

Kontaktní osoby: 

Hans Bernd Mierbach - jednatel  fy. DYTEC GmbH, Bonn, zprostředkovatel 

info@dytec.eu  

Jana Tesařová - vedoucí kanceláře Dytec, s. r. o., Praha 

info@dytec-praha.eu  

___________________________________________________________________________ 

Návštěva firmy GLASBAU HAHN 

 

Hanauer Landstraße 211| 60314 Frankfurt / Main 

Tel.: +49-69-94417-60 Fax: +69-94417-61 

 

Isabel Hahn, Tobias Hahn – manažer, majitel Glasbau Hahn 

 info@glasbau-hahn.de (Reception)  

 vitrine@glasbau-hahn.de (Display cases) 

www.glasbau-hahn.com 

 

Harmonogram pracovní cesty: 

 

Odjezd 2. dubna – mezi 8. - 9. hod. cesta z Prahy do Bonnu na centrálu fy. Dytec (dodávka a 

montáž, technické vybavení pro muzea, galerie, knihovny a restaurátorské dílny, výstavnický fundus, 

vitríny).  

Příchod do Bonnu v 15. hod., přivítání s ředitelem, p. Mierbachem – objasnění konkrétní 

situace, problému vystavování vzácného rukopisu. Obeznámení se s činností firmy, jejími 

možnostmi a s nabídkou spolupráce s Glasbau Hahn.   

Demonstrace faksimile rukopisu hostiteli, uvědomění si úskalí manipulace a vystavení 

vzácného artefaktu. Konzultace na základě předešlé korespondence a popisování zkušeností 

s vystavováním. 

V 17. hod. procházka centrem Bonnu, 20. hod. společenská večere, představení naší práce 

hostiteli. 
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3. dubna – odjezd z Bonnu v 8. hod – příjezd do Frankfurtu v 10. hod. Přivítaní, představení 

se s majitelkou firmy Glasbau Hahn - pí. Isabel Hahn. U prohlídky pracoviště fy. Glasbau 

Hahn, kvůli obeznámení se s výrobním procesem výstavní vitríny, její finální podobou, 

technickými parametry, byly přítomní i hostitelé restaurátor, obchodní ředitel, manažer 

prodeje a zástupci fy. Dytec  + pracovníci z NK ČR. 

V této sestavě probíhali veškeré diskuze, konzultace našich požadavků.  

Ohledně rozebírání možností osvětlení vitríny, technického zázemí a vybavení, velikosti 

vnitřního prostoru, hydraulického zvedání, způsobu otevírání a obsluhy.  

Nutno dodat, že výroba těchto vitrín je čisto individuální záležitostí, každému zákazníkovi vyrobena 

přímo na míru, zasazena do interiéru tak, aby zapadla do konceptu a celkové architektury výstavy. 

Jejich hlavní ideou je, aby vystavovaný artefakt byl v popředí vnímání pozorovatele, aby konstrukce 

vitríny byla upozaděna, nenápadná vůči vystavovanému objektu.  

Byl objasněn typ a princip fungování klimatizace, i s možností doplnění pasivní jednotky -

silikagelem, náročnost a zatížení  na el. síť, spotřebu elektřiny, zátěž na rozvody.                        

Dále způsoby ostrahy – napojení, pohybová čidla atd. 

Představili nám oddělení testování materiálů použitých k sestavení vitríny, testují se barvy, laky, 

propustnost vitrín (myšleno okolního vzduchu do vnitřního bezprašného prostředí), taky hlavně např. 

silikon vlastní výroby, kterým se spoje lepí, silikon získal jejich certifikaci Hahn Pure.  

V 13. hod. společný oběd.  

Po obědě exkurze a prohlídka několik výrobních hal firmy. V těch jsou samostatně vyráběny 

kovové segmenty a konstrukce vitrín – tj. kovodílna; dál hala s mechanizmem řezání 

skleněných ploten tvořící stěny vitrín. Sklo je většinou antireflexní - je lépe pozorovatelný 

obsah vitríny, bezpečnostní. 

Zároveň jsme konkretizovali na přesných rozestavených, připravovaných příkladech 

vizualizaci navrhované trezorové vitríny. 

Odjezd po 17. hod., příjezd do Prahy Klementina v cca. 23 hod. 

   

 

 

 

V Praze, dne 28. 4.2014  

 

 

Jana Suchá Očková, Petra Vávrová, Jitka Neoralová,  

Lucie Palánková, Tatiana Haváčková 

       Národní knihovna ČR, Praha 


