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které normy byly vydány v předchozím ob-
dobí, jmenovitě v prosinci 2007, v listopadu 
2007, v září 2007 atd.

Dalších nepřesností je však na webových 
stránkách ČNI tolik, že by to vydalo na dlou-
hý seznam! Jenom pro příklad uvádím: uve-
dené normy omezené pouze na některé oblasti 
elektro (EMC), pouze za nelogicky stanovená 
období (červen – říjen neurčeného roku), in-
formace pouze o nových normách podle věst-
níku 1/2008 apod. Dále – nemohu si objednat 
potřebné změny norem, jsou uvedeny pouze 
starší verze již nových edicí, nejsou neuvede-
ny některé nové normy ... No, to snad už k na-
štvání opravdu stačí!

Na moje telefonické upozornění na nepřes-
nosti mám prý poslat sdělení e-mailem, ale prý 
nikoliv na studovnu. Avšak o tom, že na www 
stránkách ČNI je právě adresa studovny uvede-
na jako kontaktní, např. pro podání dotazníku 
sledujícího spokojenost klientů, konkrétní pra-
covnice nevěděla a tuto skutečnost popírala.

Normu vydanou v polovině roku 2007 ČSN 
EN 13201-1 Osvětlení pozemních komuni-
kací – část 1 – výběr ... jsem objednával již 
17. 10. 2007 na předepsaném tiskopise. Za-
tím bez odezvy.

Jak se má vyznat ve spleti předpisů běžný 
elektromontér, když samotné odpovědné insti-
tuce, odborný tisk, vydavatelé či zpracovatelé 
norem podávají mylné informace?!

Zvažme, zda potřebujeme tak velké množ-
ství předpisů, zda je ještě vůbec někdo scho-
pen toto množství předpisů vstřebat a podle 
nich realizovat elektroinstalace! Proveďme 
revizi platných předpisů. Prosím všechny ab-
solventy kurzů, uživatele příruček, norem 
a předpisů a další, aby vyžadovali kvalitu od 
poskytovatelů. Prosím redakci časopisu Elek-
tro, aby umožnila pokládat veřejné otázky  
autorům příruček, norem a předpisů.

Ing. Boleslav Jagiello, 
projektant elektro, Turnov

Ohlasy jsou z původního, mnohem většího rozsahu redakčně zkráceny. Původní plné znění 
a kontakty na autory jsou k dispozici v redakci Elektra.

Redakční rada Elektro

Není to poprvé, co mám v úmyslu sdělit vaší redakci své postřehy ze své profesní praxe. 
Pracuji v oboru elektrotechniky již přes třicet let a po celou tuto dobu odebírám časopis Elek-
trotechnik-Elektro. Oba na sebe navazující tituly vždy byly pro mou, a myslím, že nejen pro 
mou praxi přínosem a zdrojem inspirace. Většinou v dobrém slova smyslu, někdy i ve špat-
ném. Velmi oceňuji, že odborný časopis pro elektrotechniky se snaží oslovovat jak elektriká-
ře „od ponku“, tak odborníky z akademické půdy a že v podstatě vždy má co říci celému to-
muto spektru elektrotechniků.

Možná však, že by i čtenáře zajímalo, kdo se podílí na utváření časopisu. Proto také vel-
mi oceňuji, že se stal pravidlem sloupek Slovo šéfredaktora, kde se nám, elektrotechnikům 
mimo redakci, představuje vedení redakce i se svými většinou velmi zdařile formulovanými 
názory na různé situace v oboru.

Ke složení redakční rady si dovolím alespoň toto: přestože není v tiráži uvedeno, ze kte-
rých firem nebo institucí jsou jednotliví členové redakční rady Elektro, její složení je jistě ku 
prospěchu časopisu. S některými členy redakční rady se na stránkách Elektro setkáváme i ja-
ko s více či méně pravidelnými autory. Naopak další členové se na stránkách Elektro nepre-
zentují vůbec. Má to pro činnost „redakčního rady“ nějaký význam? Z jakých oborů elek-
trotechniky se členové rekrutují? Jsou v redakční radě zastoupeny všechny vrstvy čtenářské 
obce? Jak často se schází a co je vlastně předmětem její činnosti?

Nevím, zda tyto a podobné otázky zajímají i ostatní čtenáře, ale já jsem se nad nimi již ně-
kolikrát zamyslel a docela by mě to zajímalo. V širší souvislosti mi jde o to, že ve své praxi 
se v celé České republice setkávám se spoustou velmi zajímavých a moudrých lidí – ve fir-
mách, na školách, v průmyslové praxi ... apod. – a ve srovnání s tím se domnívám, že napří-
klad právě v redakční radě odborného časopisu Elektro, který již odebírám řadu let, se jistě 
i takoví lidé nacházejí. Respektive že zastupují vyváženě celou Českou republiku, a nikoliv 
pouze některý region, nebo dokonce jenom Prahu. 

Jsem velmi rád, že v Elektro se setkávám s autory jak například ze Západočeské univerzi-
ty, tak z Vysoké školy báňské v Ostravě, jejímž jsem také absolventem a kde jsem na počátku 
své profesní kariéry po několik let pracoval. Právě české vysoké školství jsem měl na mys-
li, když jsem hovořil o mnoha moudrých lidech v České republice. Takoví jsou nejen na ost-
ravské VŠB, ale jak jsem zaznamenal, velmi perspektivně se rozvíjí TU Liberec, VUT Brno, 
Univerzita Pardubice a ZČU v Plzni. Nesmím však zapomenout ani na katedru technických 
předmětů PF v Hradci Králové.

Jak redakční radě Elektro, tak i vám, pane šéfredaktore, přeji ve vaší další práci mnoho 
úspěchů, a dovolíte-li, vyjadřuji svoji pochvalu za práci, kterou pro obor elektrotechniky již 
po léta odvádíte. A z čtenářského hlediska, moje otázky na adresu redakční rady můžete vzít 
jako další pracovní námět.

doc. Wratislaw Wrzeczonek, CSc.,
Český Těšín

lidé a Elektro

Jiří Fiala

ESČ – 
Elektrotechnický  
svaz český, 
prezident svazu

Přisuzoval jste někdy význam zname-
ní, ve kterém jste narozen?

Jsem narozen ve znamení Býka. Býci 
nikam nespěchají, jsou opatrní, svéhlaví, 
neradi naslouchají varování a mohou na to 
doplatit. Po vojně jsem vyřešil řadu patentů 
a založil továrnu AUDION na jejich výro-
bu a prodej. Po dvou letech byla se ziskem 
20 milionů korun zabavena totalitním reži-
mem! Potud si myslím, že na tomto zname-
ní zvěrokruhu něco je.

Je vedle elektrotechniky ještě nějaký 
obor nebo oblast zájmu, ke kterým máte 
bližší vztah?

Jako vynálezce jsem byl totalitním re-
žimem označen za nežádoucího. Věnoval 
jsem se proto průmyslovému právu a stal 
se soudním znalcem pro patenty a vynále-
zy, později znalcem v oboru elektrotech-
niky a ekonomiky v elektrotechnice. Tuto 
činnost jsem školil, k této práci mám vztah 
a věnuji se jí doposud.

Jaký je Váš oblíbený literární žánr, 
autor?

Mezi čtením odborných publikací, od-
borných norem a legislativních předpisů 
a využíváním internetu mám rád cestopisy, 
dějiny a historii. Vyhraněný názor na auto-
ra nemám, rád čtu vše, co je dobré a z če-
ho se mohu poučit.

Co sport, fandíte zvlášť některému?
Nikdy jsem zvláštní sportovec nebyl. Pro-

tože Býci jsou líní, mám rád motorismus, 
kterému se věnuji od svých osmnácti let.

Jak a kde nejraději trávíte dovole-
nou?

Vždy mě přitahovalo moře, málem se mi 
vyplnilo klukovské přání být námořníkem. 
Každoročně trávím dovolenou s rodinou 
a se svým psem (rotvajler) v kempu u mo-
ře ve svém obytném karavanu.

Co považujete za nejvýznamnější vy-
nález dvacátého století?

Internet.

Co považujete za nejvýznamnější his-
torickou událost během Vašeho života?

Jednoznačně – pád totalitního režimu.

Oblíbený citát?
Lidi obvykle víc zajímá, kolik ti to hodí, 

než to, co ti to dává.
(jk)


