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ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST 
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 
 

 
 
 
 

si Vás dovoluje pozvat na další, již 
 
 

37. SETKÁNÍ 
ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST 

 
 
 

pořádané výborem odborné skupiny pro spolehlivost 
k problematice 

 
 
 
 

Přínos mezinárodní 
konference ESREL pro 

spolehlivost 
 
 
 
 
 
 
 

Setkání se koná 
 

ve čtvrtek 19. listopadu 2009 ve 14.00 hodin 
ČSVTS – místnost č. 315 

Praha 1, Novotného lávka 5 
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Vážení přátelé, 
 

výbor odborné skupiny pro spolehlivost (VOSS) pokračuje v sérii seminářů zaměřených na 
výměnu zkušeností s řešením problematiky spolehlivosti jako součásti komplexního managementu 
jakosti. 

Program dalšího, v pořadí již 37. setkání odborné skupiny pro spolehlivost (OSS) je věnován 
výjimečné události, kterou byla konference ESREL, která se konala v Praze ve dnech 7.9.- 10.9. 2009. 
Tato konference, pořádaná v pravidelných ročních intervalech, je vůbec největší evropskou konferencí 
věnovanou tématice spolehlivosti v provozu moderních technologií.  

Na semináři budou předneseny čtyři příspěvky. První část semináře bude věnována celkovému 
pohledu na konferenci ESREL, její význam a roli pořadatele - České republiky v přípravě a realizaci 
letošního ročníku. Ve druhé části semináře budou přehledově prezentována dvě vybraná téma, kde 
měla konference ESREL výrazné české zastoupení. 

Seminář bude obsahovat čtyři příspěvky. První příspěvek souborně popíše a zhodnotí procesy 
podporující vývoj a aplikace metod analýzy spolehlivosti iniciované organizací ESRA (European 
Safety and Reliability Association). Druhý příspěvek bude věnován základní přehledové informaci o 
konferenci ESREL, jejím významu, její přípravě a průběhu a českému zastoupení na konferenci. 
Zbývající dva příspěvky budou zaměřeny na vybraná konkrétní témata, ve kterých měla Česká 
republika na konferenci výrazné zastoupení - spolehlivosti stavebních konstrukcí a spolehlivosti 
obsluhy moderní technologie. Autoři těchto příspěvků se kvalifikovali na účast na semináři v roli 
prezentujících nejenom svou účastí na konferenci a přednesením několika prezentací, ale i vedením 
samostatných sekcí zařazených do programu konference. 

Součástí semináře bude jako vždy očekávaná bohatá diskuse. Zde Vám budeme vděčni i za 
sdělení jakýchkoliv dalších námětů a zkušeností k problematice spolehlivosti v již tradičně uváděných 
sférách: 

• informační, poznávací a vzdělávací (na úrovni středoškolské, vysokoškolské, postgraduální 
nebo různých seminářů a kurzů), 

• výzkumné (na vysokých školách, výzkumných ústavech nebo v podnikové oblasti), 
• aplikační (ve výrobních podnicích a v podnicích poskytujících služby), 
• poradenské (v oblasti systémů managementu jakosti apod.). 

Vaše aktivní účast může pozitivně ovlivnit náplň a průběh dalších setkání naší odborné skupiny 
pro spolehlivost! 

 
 

 
 

 
 

 

Sekretariát ČSJ: 

Česká společnost pro jakost 
Václava Smolíková 
Novotného lávka 5 
116 68 Praha 1 
Tel.: 221 082 261 
Fax: 221 082 229 
E-mail: smolikova@csq.cz 

RNDr. Jaroslav Holý, CSc. 
Ústav jaderného výzkumu Řež  
odborný garant semináře  

prof. Ing. Václav legát, DrSc. 
předseda výboru 

odborné skupiny pro spolehlivost 
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PROGRAM 37. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST 
 
13.45 – 14.00 Registrace účastníků 

14.00 – 17.00 1. Zahájení  

2. ESRA - European Safety and Reliability Association  
plk. prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc. 

3. Evropská konference o spolehlivosti a bezpečnosti ESREL 
2009 - úspěšná prezentace ČR v Evropě a ve světě 
Doc. Ing. Radim Briš, CSc. 

4. Spolehlivosti konstrukcí a nové evropské normy  
 Doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.  

5. Spolehlivost lidského činitele - jedno z témat řešených na 
konferenci ESREL 
RNDr. Jaroslav Holý 

6. Diskuse a závěr 

 
 
Pro dobré logistické zajištění našeho setkání si Vás dovolujeme požádat o potvrzení Vaší účasti 
vyplněním a odesláním „přihlášky“ na adresu sekretariátu ČSJ  
 
� 

         v.s. 192/37 
Přihláška 

na setkání odborné skupiny pro spolehlivost 
19. listopadu 2009, 14.00 hodin v ČSTVS – místnost 315, Praha 1, Novotného lávka 5 

 
Titul, jméno, příjmení:………………………………………………….....................……….. 
 
Adresa bydliště, PSČ:………………………………………………...................................…. 

:……………………………………………….......................................…. 
 
Zaměstnavatel, PSČ:…………………………………………….......………………………... 

:………………………………………………......................................….. 
 
Tel.: ……………... Fax: …….……….. E-mail: ………………….…………………………. 
 
 
 
Člen ČSJ:    ano          ne   (zakroužkujte) 
 
 
 
Datum:...................................................    Podpis: ...................................................... 
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Organizační pokyny 
 
Místo konání: ČSVTS, místnost č.315 
   Novotného lávka 5, Praha 1 

Spojení:  stanice metra trasy A „Staroměstská“ a odtud  tramvají č. 17 nebo 18 
   (směr Národní divadlo), stanice „Karlovy lázně“ 

Termín konání: 19. listopadu 2009 
    14.00 – 14.15 registrace účastníků 
   14.15 – 17.00 vlastní program  

Vložné: Účast na setkání odborné skupiny pro spolehlivost je bezplatná. 
Účastníci dostanou sborníky s přednesenými příspěvky. 
 

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 15. 11. 2009 na adresu: 
 
Česká společnost pro jakost 
Václava Smolíková 
Novotného lávka 5 
116 68 Praha 1 
fax: 221 082 229 
E-mail: smolikova@csq.cz 


