
Ročník 29 Číslo 2/2021 Elektrotechnický svaz český, z.s. 

V dubnu a květnu 2021 
oslavili a oslaví významná životní 

jubilea další členové ESČ. 
 

Všem kolegům – oslavencům k jejich 
výročí gratulujeme  

a přejeme do dalších let 
hodně zdraví, spokojenosti  

a životního elánu. 

Šedesátiny 
pan Jiří Odstrčil, Holešov 

pan František Vychodil, Brno 
 
 

Dvaasedmdesátiny 
pan Petr Farajzl, Praha 4 

 
 

Třiasedmdesátiny 
pan František Čuchal, Praha 9 

  
 

Čtyřiasedmdesátiny 
Ing. Eduard Kadlec, Strakonice 

pan Jan Novotný, Hluboká n/Vltavou 
 
 

Osmasedmdesátiny 
Ing. Miroslav Vydra, Praha 4 
pan Jiří Záhořík, Chabařovice 

 
 

Devětasedmdesátiny 
pan Bohuslav Březina, Praha 4 

 
 

Osmdesátiny 
pan Karel Sommer, Český Brod 
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Úvodní slovo prezidenta ESČ 

Vážení členové ESČ,  
 
je to mnoho, o čem bych mohl mluvit ve svém dnešním úvodním slovu, bohužel 

nastala jedna věc, která se mě hluboce dotkla osobně i profesně, a té se budu v tomto 
úvodním slovu věnovat. 

Bylo pozdní odpoledne, skoro večer, pátek 19.3.2021, když mi zazvonil mobil. Se-
děl jsem ještě ve své kanceláři a připravoval podklady pro paní poslankyni Ožanovou, 
zpravodajku zákona o Bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technic-
kých zařízení.  Kouknul jsem na zvonící mobil a na ústech se mi objevil úsměv. Na tele-
fonu se objevilo jméno Jiří Fiala, můj předchůdce ve funkci prezidenta ESČ a člověk, 
kterého jsem si velmi vážil. Měl jsem radost, že mi volá, nějakou dobu jme se neslyšeli 
a tak jsem s radostí zvednul telefon a radostně zahalekal: „Ahoj Jirko, moc rád tě sly-
ším, jak se máš?“ Neozval se bohužel Jirkův hlas, ale slyšel jsem smutný ženský hlas: 
„Pane Roušar, to není Jirka, Jirka před dvěma hodinami zemřel….“. Vytřeštil jsem oči a 
chvíli nechápavě zíral na mobil a zpracovával informaci, kterou jsem právě obdržel. 
Trvalo mi to mnoho vteřin, než jsem si uvědomil, že mi volá paní Fialová, manželka 
Jirky a sděluje mi tuto strašnou informaci. Ano, Jirka by se v květnu dožil nádherných 
86 let, ale přesto mě ta informace velmi zasáhla a vůbec jsem ji nečekal. 

S Jirkou jsem byl v téměř pravidelném kontaktu, probíral jsem s ním řadu důleži-
tých věcí a vždy mi byl dobrým rádcem. Jirka zemřel 19.3.2021 v odpoledních hodi-
nách náhle ve svém bytě. Až do konce svého života byl pln elánu a zcela soběstačný. V 
sobotu 20.3.2021 jsem osobně navštívil paní Fialovou, vyjádřil jsem ji upřímnou sou-
strast jménem svým, jménem prezidiální rady ESČ i jménem všech členů a elektro-
techniků. 

Na Jirku budu vždy se slzou v oku vzpomínat jako na přítele, člověka s obrovským 
srdcem, velkého odborníka a hlavně člověka, který ve mně věřil a byl mi velkou osobní 
i odbornou oporou. Jirko, moc ti za vše děkuji! 

Mgr. Radek Roušar - prezident ESČ 

Ing. Michal Kříž přednáší online kurzistům a prezenčně plyšákům 

Jiří Fiala   
(12.5.1935—19.3.2021) 

 
 

Od roku 1990 do roku 
2013 první prezident zno-

vu obnoveného ESČ. 
 
 

Od roku 2014 viceprezi-
dent a čestný prezident 

ESČ. 
 
 

Fotografie z ustavujícího 
sněmu ESČ v roce 1990. 

Aktuální provoz ESČ 

Minimálně do konce května 2021 bude následující provoz ESČ: 

• Školení dle vyhlášky 50/ 1978 Sb. pouze online nebo video školení, 

• Přípravný kurz RT v květnu proběhne online, 

• ART 2021 přesunut na září. 
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Elektrotechnický svaz  
český, z.s. („ESČ“) 

ESČ je nezávislou právnickou 
osobou - spolkem, která se řídí svými 
stanovami a právním řádem České 
republiky, sdružující právnické a fyzic-
ké osoby působící ve všech oblastech 
elektrotechnické činnosti v České re-
publice i v zahraničí. 

 
ESČ je zapsaným spolkem dle záko-

na č. 89/2012 Sb. s působností na 

území České republiky, 
a plní tudíž funkci živ-
nostenského elektro-
technického společen-
stva ČR. 

ESČ byl založen na ustavující 
schůzi 1.6.1919, jeho činnost byla 
ukončena násilným rozpuštěním 
svazu v roce 1951. 

 
K obnovení činnosti došlo v roce 

1990, kdy byly v únoru 1990 zare-
gistrovány první novodobé stanovy u 
Ministerstva vnitra ČR.  

 
Cílem ESČ je prosazování a obha-

jování společných zájmů svých čle-
nů, zvyšování profesionální úrovně 
cestou rozvíjení vědecké, technické, 
odborné a obchodní spolupráce a 
vytváření podmínek pro zapojení 
široké elektrotechnické veřejnosti do 
osvětové, normotvorné a legislativní 
činnosti. 

 
ESČ je autorizovaným živnosten-

ským společenstvem Hospodářské 
komory České republiky pro oblast 
elektrotechniky. 

 
ESČ poskytuje svým členům řadu 

výhod a služeb. Mezi hlavní výhody 
řádných členů (tj. členů, kteří mají 
pro daný kalendářní rok řádně za-
placeny členské příspěvky) patří: 

• řádní členové ESČ mají 
právo být voleni nebo jme-
nováni do orgánů ESČ, a to 
po splnění podmínek stano-
vených stanovami, 

• mají nárok na slevu na 
akcích pořádaných ESČ, 
jako jsou pravidelné aktivy 
revizních techniků, školení 
a přezkoušení dle vyhlášky 
50/1978 Sb., přípravné 
kurzy pro revizní techniky, 
atd., 

• mají nárok na slevu u part-
nerů ESČ, 

• řádní členové ESČ mají dále 
nárok na tzv. „členský bo-
nus“, kterým je v současné 
době bezplatné zasílání 
časopisu ELEKTRO.  

Nabídka pro spolkové členy 

Vzhledem k pandemii COVID 19 nemůžeme nabídnout našim spolkovým členům 
některé služby, na které byli zvyklí, což je nám velmi líto. Jedná se především o propa-
gaci jejich produktů či služeb v tištěné podobě, které byly k dispozici na námi pořáda-
ných prezenčních akcích. Stejně jako pandemie změnila ESČ a my jsme nyní většinu 
služeb schopni nabízet online, tak pandemie přinesla i nové možnosti prezentace na-
šich spolkových členů v rámci online akcí. V každé online akci, kterou pořádáme je 
vložena nějaká přestávka, během přestávky vysílání pokračuje, ale je zde pouze static-
ká informace, že probíhá přestávka. Naším záměrem je naplnění přestávek krátkými 
dvouminutovými spoty (videi nebo prezentacemi) našich spolkových členů. Pokud Vás 
tato možnost zaujala, více informací o této nabídce naleznete na našich stránkách: 
 

https://www.elektrosvaz.cz/o-nas/spolkove-clenstvi 

Odborné partnerství 

Jsme velmi rádi, že i v současné těžké době jsme uznávaným partnerem nejen pro 
státní správu, ale i pro významné subjekty z prostředí podnikatelského. V nedávné 
době jsme uzavřeli se společností Pražská energetika, a.s., smlouvu, díky níž se stalo 
PRE generálním partnerem Elektrotechnického svazu českého z.s. 

 
Nicméně stále nemáme obsazené místo: 

• Odborného partnera školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektro-
technice, 

• Odborného partnera přípravných kurzů revizních techniků, 
• Odborného partnera Aktivu revizních techniků - ART.  

 
Pro jednotlivé odborné partnery je připravený komplexní balíček propagace. Více 

informací o odborném partnerství naleznete na našich stránkách: 
 

https://www.elektrosvaz.cz/o-nas/odborne-partnerstvi 

Restartujme podnikání 

Je asi všeobecné známé, že prezident ESČ - Mgr. Radek Roušar je zásadním od-
půrcem lockdownů, které krátkodobě mohou pomoci, ale z dlouhodobého hlediska způ-
sobují mnohem více škod než užitku. Proto dlouhodobě řeší, jak nastalou situaci řešit 
jinak. Napsal několik výzev vládě, byl spolusignatářem Vánoční podnikatelské výzvy 
(www.podniktelskavyzva.cz), společně s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR 
připravil návrh Systému integrované prevence - SIP 2.0. Bohužel žádná z těchto aktivit 
nevedla ke zdárnému výsledku.  

V lednu 2021 sepsal prezident ESČ materiál pro jednání vedení HK ČR, který se 
jmenoval „Restart života“ a skládal se ze dvou částí „Žijeme s COVIDEM“ a  
„Podnikáme s COVIDem“. Materiál v podstatě pojednával o tom, že COVID 19 tu s ná-
mi už zůstane a je nutno se naučit s COVIDem žít i podnikat, že je nutné hledat cesty, 
a ne jen důvody, proč věci nejdou. Tento materiál se stal jedním ze základů právě 
chystané kampaně HKČR s názvem: „Restartujme podnikání“. 

Prezident ESČ podporuje projekt „Restartujme podnikání“ a osobně jej finančně 
podpoří. Více informací naleznete na našich stránkách: 

 
https://www.elektrosvaz.cz/o-nas/restartujme-podnikani 

https://www.elektrosvaz.cz/o-nas/spolkove-clenstvi
https://www.elektrosvaz.cz/o-nas/odborne-partnerstvi
http://www.podniktelskavyzva.cz
https://www.elektrosvaz.cz/o-nas/restartujme-podnikani
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Školení a zkoušky  
dle vyhl. č. 50/1978 Sb. 
 
Vzhledem k poměrně značnému 

zájmu jak členů ESČ, tak i elektro-
technické veřejnosti, pořádá ESČ ve 
svém sídle kurzy zaměřené na pří-
pravu elektrotechniků ke zkouškám 
podle vyhl. č. 50/1978 Sb. Tyto kur-
zy probíhají v pravidelných termínech 
každé první pracovní pondělí v měsíci 
(v období leden až květen a říjen až 
prosinec také každé třetí pracovní 
pondělí), vždy od 8,00 do 14,00 hod. 
v ústřední kanceláři ESČ v Praze 4, 
Zelený pruh 1294/52. 

Cena školení je stanovena jednot-
ně na 1210,- Kč za osobu včetně 
DPH. 

Účastníci tohoto dopoledního škole-
ní mohou zkoušku absolvovat podle 
svého uvážení týž den odpoledne 
nebo v kterémkoli následujícím pra-
videlném termínu. 

 
Počet účastníků školení je z organi-

začních důvodů omezen na maximál-
ně 20 osob. Pro ucelené skupiny cca 
10 zájemců (například pro firmy s 
větším počtem odborných zaměst-
nanců) zajistíme školení, případně i 
zkoušky v mimořádném termínu 
podle dohody. V těchto případech lze 
obsah školení podle specifikace ob-
jednatele více zaměřit na konkrétní 
vykonávanou činnost pracovníků ve 
skupině. Závazné přihlášky na škole-
ní i zkoušky přijímá sekretariát ESČ 
(např. na e-mailové adrese 
esc@elektrosvaz.cz). 

 

Nejbližší termíny jsou pondělí  
26.4.2021, 10.5.2021 a 31.5.2021  
vždy od 8:00 (pouze jako živé onli-
ne vysílání)  

Více informací na internetové 
stránce www.elektrosvaz.cz . 

 
Přípravné kurzy   

ke zkouškám RT EZ 
 
ESČ pořádá specializované příprav-

né kurzy ke zkouškám revizních 
techniků elektrických zařízení. Kurzy 
jsou rozděleny dle rozsahu osvědče-
ní. Kurzy probíhají primárně online 
živým přenosem, pokud to bude 
možné, tak zároveň i prezenčně na 
adrese sídla ESČ. 

 

Na základě absolvovaného příprav-
ného kurzu mají uchazeči možnost 
využít mimořádně vypsané termíny 
zkoušky pro absolventy tohoto kur-
zu. Zkouška vždy probíhá v prosto-
rách TIČR. 

 
Nejbližší  termíny zahájení pří-

pravného kurzu jsou 17.5.2021  
(pouze online) a 4.10.2021.  

Více informací na internetové 
stránce www.elektrosvaz.cz . 

Stav legislativního procesu nového „Zákona“ 

Jíž od roku 2014 Vás informujeme, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí České 
republiky (dále jen „MPSV“) probíhá příprava nové legislativy pro oblast vyhrazených 
technických zařízení (dále jen „VTZ“), a tedy i vyhrazených elektrických zařízení (dále 
jen „VETZ“). Zákon se bude jmenovat Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provo-
zem vyhrazených technických zařízení a spolu s tímto zákonem vznikne 5 prováděcích 
předpisů (nařízení vlády) pro každou ze 4 skupin VTZ (plynová, tlaková, elektrická a 
zdvihací), 5. nařízení vlády se bude zabývat odbornou způsobilostí v elektrotechnice. 
Zákon byl dlouhou dobu zaparkován v Poslanecké sněmovně parlamentu České repub-
liky a nic se s ním nedělo, protože COVIDové zákony měly přednost. 

 
V březnu 2021 se stalo nečekané, MPSV se povedlo za pomoci vládních poslanců 

svolat mimořádnou schůzi, která byla věnována výhradně zákonům z oblasti MPSV a 
skutečně se povedlo projednat i tento zákon v druhém čtení. K dnešnímu dni byl pro-
jednán návrh Zákona opět i v Hospodářském Výboru a byla odsouhlasena procedura 
hlasování pro třetí čtení v Poslanecké sněmovně. Prezidentu ESČ se povedlo prosadit 
jeho návrh, aby v rámci procedury se nejprve hlasovalo o návrzích, které předložila 
Hospodářská komora České republiky společně se SUIP a pokud budou tyto pozměňo-
vací návrhy přijaty, stanou se již návrhy pana poslance Juříčka nehlasovatelné. Návrhy 
pana poslance Juříčka jsou prezentovány jako pomoc podnikatelům, ale ve skutečnosti 
je tomu právě naopak, jeden z jeho návrhů by například rozšířil působnost TIČR na 
veškerá technická zařízení třídy I. po opravách. Návrhy HK ČR naopak provádějí opra-
vu chyb legislativního procesu, především některých zcela nelogických ustanovení, 
která nelze uvést do praxe, která vznikla především na půdě Legislativní rady vlády. 
Prezident ESČ právě jako předseda Sekce pro VTZ HK ČR připravuje vysvětlující mate-
riál pro poslance, kde jim předkládá důvody, proč je nezbytné ve třetím čtení podpořit 
pozměňovací návrhy HK ČR a SUIP. Třetí čtení v Poslanecké sněmovně může proběh-
nout již na dubnové schůzi, která začíná 13.4.2021.  

 
V rámci legislativního procesu je nutno ještě dokončit:  

• třetí čtení v Poslanecké sněmovně, 

• projednání v Senátu, 

• podpis Prezidenta republiky, 

• Vydání ve sbírce zákonů, 

• dokončení 5 nařízení vlády. 
 
Pokud třetí čtení v Poslanecké sněmovně proběhne do říjnových voleb, je reálné, 

že nová legislativa vstoupí v účinnost k 1.1.2021. 
 
Nová legislativa není ovšem jen zákon, ale i nařízení vlády. Elektrotechniky se bu-

de týkat Nařízení vlády o stanovení vyhrazených elektrických zařízení a Nařízení vlády 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice. S pokračujícím legislativní procesem je nutno 
opět začít jednat o těchto nařízeních vlády, která jsou ve své podstatě skoro důležitější 
než samotný zákon, protože zatímco zákon upravuje obecný rámec pro všechny 4 slu-
piny VTZ, tak jednotlivá NV stanovují kenkrétní pravidla pro jednotlivé obory. 

 
Největší boj v elektrotechnice je ve vztahu k elektrickým spotřebičům a skupině 

revizních techniků kategorie E4. Dle předloženého návrhu by měly být elektrické spo-
třebiče vyloučeny z vyhrazených elektrických zařízení a kategorie revizních techniků E4 
zrušena. Když se ptáme na důvod, tak dostáváme opakovaně informaci, že MPSV v 
současné době zastává toto stanovisko. Prezident ESČ společně se členy prezidiální 
rady s tímto  dlouhodobě nesouhlasí.  

 
Vypuštění el. spotřebičů, prodlužovacích přívodů a elektrického nářadí z vyhraze-

ných el. zařízení a zrušení kategorie revizních techniků E4 neznamená, že revize el. 
spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 se nebudou provádět, ale bude je moci provádět 
kdokoliv, což prezidiální rada ESČ z hlediska bezpečnosti provozu rozhodně nepovažuje 
za dobré řešení. 

 
Prezident ESČ proto připravuje návrh, aby revize el spotřebičů v rámci vlastních 

provozovaných spotřebičů mohli provádět prokazatelně proškolení elektrikáři v zaměst-
naneckém poměru, ale aby dodavatelské provádění revizí el. spotřebičů mohli nadále 
provádět jen revizní technici.  

 
Více o tomto návrhu i o legislativním procesu naleznete na našich stránkách na 

adrese:  
 

https://www.elektrosvaz.cz/pripravovana-nova-legislativa  
 
 

(Text je zpracován k datu 12.4.2021) 

mailto:esc@elektrosvaz.cz)
http://www.elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz
https://www.elektrosvaz.cz/pripravovana-nova-legislativa


ZKRAT 
SVAZOVÝ ZPRAVODAJ PRO ELEKTROTECHNIKY 

ROČNÍK 29 PRAHA, duben 2021 ČÍSLO 2/2021 

Elektrotechnický svaz český, z.s. (ESČ), se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4, IČ: 004 18 072 
spolek zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka: L 391  

autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory České republiky 
tel.: 244 464 649, 244 464 071, email: esc@elektrosvaz.cz, http://www.elektrosvaz.cz 

 Jiří Fiala  (12.5.1935—19.3.2021) 
 S lítostí Vám musíme oznámit, že nás dne 19.3.2021 navždy opustil zakládající 

prezident ESČ pan Jiří Fiala, který od revoluce budoval tento Svaz, 24 let jej vedl a až do 

své smrti byl aktivním členem Prezidiální rady ESČ ve funkci viceprezidenta a čestného 

prezidenta. Čest jeho památce.  

  Jirko, jménem celého Svazu ti děkuji za to, co vše jsi pro Svaz i elektrotechniky 

učinil!  

Mgr. Radek Roušar - prezident ESČ 

 Pan Jiří Fiala se narodil  12.5.1935.  Byl skvělým manželem, otcem a posledních více jak 20 let i dědečkem.  Elektrotechnika se 
stala jeho životem, byl držitelem několika elektrotechnických patentů a jak sám mnohokrát říkal, byl revizním technikem s číslem 
osvědčení „1“. Ještě před revolucí založil a úspěšně vedl elektrotechnické výrobní družstvo. Po revoluci podnikal a stal se soudním 
znalcem. Za své zásluhy v oblas  podnikání a elektrotechniky obdržel z rukou prezidenta Hospodářské komory České republiky Merku-
rovu medaili za zásluhy. 

 Na přelomu let 1989 a 1990 stál u znovu obnovení činnos  Elektrotechnického svazu českého a na prvním sněmu konaném v 
roce 1990 byl také zvolen prvním prezidentem obnoveného ESČ. Funkci prezidenta ESČ vykonával od roku 1990 do roku 2013, násled-
ně byl zvolen viceprezidentem a čestným prezidentem ESČ. V prezidiální radě ak vně působil až do své smr . 

 Zemřel náhle 19.3.2021 v odpoledních hodinách ve svém bytě. V srdcích mnohých z nás zanechal nezapomenutelnou stopu a 
vždy na něj budeme vzpomínat jako na člověka s velkým srdcem, který byl připraven kdykoliv pomoci druhým.  

Vzpomínka Miloše Černého - viceprezidenta ESČ na Jiřího Fialu 
 
V duchu děkuji kamarádovi - Jirkovi za jeho úsilí, nápady, vytrvalost a lásku k ESČ, kterému 

pomáhal s obnovením jeho činnosti. Prozíravost je zdrojem života těm, kdo jí mají /Přísloví 16-
22/ a tu Jirka měl. Uvědomil si, že je nutné zmapovat a pro budoucnost uchovat vše, co se týká 
elektrotechniků, jakými problémy žili a hlavně žijí. Zakázek měl hodně a tak je rád  přenechával 
kamarádům nebo požádal někoho, aby práci pro známého provedl. Tak tomu bylo i v případě 
vzpomínky na byty ve Štichově ulici, o kterou bych se s Vámi rád podělil:          

Před mnoha lety mi dal Jirka telefonní spojení na jednu mladou, hezkou a pěkně oblečenou 
podnikatelku. Požádal mě, abych pro ní provedl elektro práce včetně projednání na PRE a osazení 
elektroměru, a to v nejkratším čase. Jednalo se o nové elektrorozvody v třípokojovém bytě 
v panelovém domě. Moji elektrikáři makali. Všechny práce při rekonstrukci klapaly. Chodbu na 
patře museli třikrát denně vytírat, aby si sousedi nestěžovali, to byla jedna z podmínek. To ná-
vštěvníci protějšího bytu nanosili více bláta a nečistoty než kluci ode mne. A slečna z protějšího 
bytu také několikrát denně stírala špínu na chodbě. Zavzpomínal jsem si. To je jako když jsem 
dělal ve Vídni a neustále mi místní elektrikáři říkali: „sauber, schnell und hochwertig“. Viděl jsem 
tak na vlastní oči, že konečně i na Jižní město pronikly západní moresy. Podnikatelka, vždy oble-
čená jak z módního časopisu, několikrát denně chodila kontrolovat jak pokračuje zvelebování 
bytu. Se slečnou ze sousedního bytu pokaždé prohodila pár slov. Elektrikáři mi hlásili, že do ve-
dlejšího bytu chodí hodně chlapíků a občas i pěkný mladý ženský. I já jsem si všiml, že počet 
návštěvníků u sousedky byl i pět za necelou hodinu. A ty holky, co se tam motaly, nevypadaly 
vůbec špatně. Prostě taková zvláštní komunita. 

Vrátil jsem se k zaparkovanému autu stojícímu před vchodem do paneláku. Přistoupil ke mně 
pán středního věku a požádal mě, zdali bych mu nepohlídal tři psy uvázané na vodítku. On, že si 
musí skočit do domu na záchod. Budu mít dobrý skutek, pomyslel jsem si. Ve chvilce, byl zpátky 
a moc mi děkoval. Podával mi lahev nějaké kořalky. To mě překvapilo. Vnutil mi ji. A začal vyprá-
vět. On, že pracuje pro tu podnikatelku, co jí děláme ten byt. On i ta kočka, jak jí nazval se znají 
s Jirkou Fialou, co bydlí támhle naproti. Chlapík pokračoval. Pracuje tak od 8 do 17 hodin. Chodí 
celé dopoledne po okolních ulicích se psy, co mu zákazníci svěří a on je prostě venčí. Pánové si 
mezitím dojedou nahoru ke slečnám. On sám má svojí stálou trasu, kolečko, aby ho „páníčkové“ 
rychle našli. Je to lepší než makat v práci. Slečna podnikatelka mu denně platí na ruku. Samozře-
jmě, že „nepejskařů“ je víc, vysvětloval. Nyní se připravuje druhý byt. Druhý den jsme se zdravi-
li, jako staří známí. Já nesl krabice se svítidly a on měl dva psy na vodítku.  

Při předávání hotové práce paní podnikatelce jsem se zeptal, jak jí jde podnikání. Už věděla, 
že jsem mluvil s odborníkem na venčení psů. Řekla mi, že jde vše dobře. Má prý desítky mami-
nek, co si potřebují vydělat nějakou korunu. Ty přijdou na zavolání. Proto připravuje další provo-
zovnu. Teď shání někoho, kdo by dopoledne chodil s malými dětmi na dětské hřiště. Za úplatu, 
samozřejmě. Popřál jsem jí hodně zdaru. Dostal jsem zaplaceno. Spokojený zákazník vždy potě-
ší.    

Největší radost jsem však měl, ale při setkání s Jirkou. Děkoval mi a lišácky se usmíval. Pod-
nikatelé si prostě musí pomáhat. Při této, ale i dalších vzpomínkách na Jirku se musím usmívat.  

Jiří Fiala (v tmavém obleku)  
po jednání elektrotechnických představitelů  

v 90. letech minulého století 

Vzpomínka Milana Kauckého - viceprezi-
denta ESČ na Jiřího Fialu 

S Jirkou Fialou jsem se znal od roku 1997, kdy 
jsem se stal kontrolním technikem ESČ. Měl jsem tu 
čest být téměř celou tuto dobu jeho přítelem. Proto-
že jsem v elektrotechnice pouze „dovyučen“, hlavní 
odborné vzdělání mám strojní inženýrství, byl mi 
Jirka vždy ochotným a dobrým rádcem pokaždé, 
když jsem si nevěděl rady nebo si nebyl jist 
s nějakou problematikou. Jirky jsem si vážil nejen 
jako na slovo vzatého odborníka v elektrotechnice, 
ale hlavně jako dobrého a laskavého člověka. 

Čest jeho památce. 

mailto:esc@elektrosvaz.cz
http://www.elektrosvaz.cz

