Czech Society for Non-destructive Testing
Zápis ze schůze výboru ČNDT
1.10.2009, 10.00 hod., areál DKV Praha
Přítomni: dle prezenční listiny, omluveni RS 06, bez omluvy OS 10
Hosté: 3 zástupci Certifikační střediska personálu APC, vydavatel NDT WB Bulletinu
1) Plnění úkolů z předchozích schůzí výboru.
a) Současný stav není příliš uspokojivý – většina úkolů je podrobněji rozebrána v dalších
bodech jednání dnešní schůze
b) Předsedové RS a OS byli vyzváni, aby neprodleně předali tajemnici ČNDT
aktualizovaný přehled členů svých skupin a upřesnili datum a výši převodu finančních
prostředků na hlavní účet ČNDT (za řádné členy). V ideálním stavu by měli předat
databáze se základními kontaktními údaji na členy. Hodnocení bude provedeno na
sjezdu společnosti.
Všichni předsedové RS a OS termín:10.10.2009
2) NDT in Progress – současný stav přípravy je celkem uspokojivý. Ve sborníku bude
zveřejněno téměř 50 příspěvků. Počet účastníků bude mezi 50 až 60. Otázka dalšího
pokračování těchto workshopů bude projednána po ukončení této akce společně
s vedením DGZfP a EFNDT.
3) Defektoskopie 2009 – současný stav poněd zaostává za očekáváním, ale je reálný
předpoklad, že finančně konference bude přinejmenším vyrovnaná. Značně zatím zklamal
počet účastníků ze zahraničí. Zřetelně se zde promítá vliv hospodářské recese a částečně i
značný počet obdobných konferencí v okolních zemích. Za organizační část konference
odpovídá pan Turek, který provedl základní finanční rozbor příjmů a výdajů ke 30.9.2009.
Sborník a program připraví prezident společnosti ve spolupráci s Prof. Pazderou.
Organizaci registrace účastníků, raut a další program zajistí paní Turková. Podobně jako
v minulých letech bude zorganizován zájezd pro studenty a zaměstnance VUT v Brně na
výstavu, případněs pojený s návštěvou Aquacentra. Návštěvu pražských studentů zajistí
Ing.Převorovský.
Všichni členové výboru ještě jednou osloví potenciální zájemce o účast. Pan Turek předá
informaci o současných účastnících Ing.Samkovi (současně s přihláškou), který se pokusí
oslovit další „netradiční“ účastníky – termín ihned.
4) Defektoskopie 2010 – po návštěvě Plzně a Mariánských Lázní (viz zápis z června) byl
vybrán hotel Angelo v Plzni – vyhovuje jak kapacitou a vybavením, tak i dopravní
dostupností. Termín konání konference byl stanoven na 9.-11. listopad 2010.
5) Akustická emise – vzdělávací systém – Ing.Převorovský a Doc.Mazal informovali
přítomné o současném stavu přípravy systému vzdělávání v oblasti AE. Skripta pro
teoretickou část prochází edičními úpravami, část praktická by měla být dokončeno
v říjnu. Jsou vybráni lektoři a zkušební komisaři. Vrcholí příprava praktické části školení
a zkoušek. Výbor ČNDT souhlasí s dokončením jednání o „záštitě“ systému firmou PTS
Josef Solnař s.r.o.. Předpokládá se úzká vazba na Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i. při
zajištění praktické části výuky..
6) Cena ČNDT 2009 – Doc.Dubenský podrobně seznámil členy výboru s návrhy na nositele
letošní ceny ČNDT. K dipozici byly dva návrhy: Ing. Emil Gross a Ing. Jiří Pitter.
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Členové výboru tajným hlasováním (v poměru 7:5, jeden se zdržel) rozhodli o udělení
ceny Ing. Grossovi. Druhý návrh se automaticky převádí na rok 2010 (je však nutno
potvrdit souhlas navrženého o tuto opakovanou kandiaturu).
7) Příprava sjezdu ČNDT – sjezd ČNDT (nevolební) se bude konat dne 4.11.2009 v rámci
výroční konference. Jednání bude řídit Ing.Samek, zprávu za rok 2009 přednese prezident,
zprávu o finančním hospodaření paní Kratochvílová, příp. paní Rážová. Program činnosti
na další období připraví a přednese Ing.Převorovský. Předsedové RS a OS připraví velmi
stručné hodnocení činnosti svých skupin.
8) Spolupráce s VŠ – na sjezdu ČNDT v roce 2008 byl vytýčen úkol na prohloubení
spolupráce s pracovišti vysokých škol a výzkumných ústavů, jejichž činnost se dotýká
oblasti defektoskopie. Byl připraven dopis se základní informací o cílech této spolupráce a
postupně je předáván představitelům vytypovaných pracovišť. Je nutné tyto materiály
předávat zcela cíleně a proto byli všichni členové vedení společnosti vyzváni k předání
vhodných kontaktů a případně podání předběžné informace vedoucím předstvitelům.
9) CTN v oblasti NDT – ČNDT získala Centrum technické normalizace v oblasti NDT.
V současné době ho řídí prezident, avšak do budoucna je nezbytné určit jinou odpovědnou
osobu a definovat její místo v rámci vedení společnosti.
10) Ze schůzky v červnu 2009 vyplynul úkol na vydání základní příručky pro uživatele
defektoskoskopických služeb. Příručka bude připravena jak v „papírové“, tak i digitální
podobě, v případě získání externím prostředků bude připravena i e-learningová aplikace
s obdobnou náplní. Členové vedení společnosti připraví na příští výbor návrhy na obsah
této publikace, případně na odborníky, kteří by byli schopni tento obsah připravit. –
termín do 3.11.2009.
11) NDT Welding Bulletin – v současné době se tiskne NDT WB 2009 č.2, které úzce
souvisí s workshopem NDT in Progress, zde bude součástí konferenčních materiálů. Číslo
1 se dokončuje a bude distribuováno společně č.2. Třetí číslo by mělo být připraveno do
Defektoskopie 2009, neboť obsahem budou také abstrakty příspěvků z této konference.
V souvislosti se snahou o zařazení NDT WB mezi recenzované časopisy byl vytvořen
základ recenzní rady (Prof. Fiala, Prof.Hájek, Prof. Pazdera, Prof. Šikula, Doc.Kořenská)
v širším plénu budou dále ostatní členové vedení ČNDT. Všichni přítomní byli vyzváni
k dodání návrhů na další potenciální členy této rady – termín do 3.11 2009.
12) Plakáty z oblasti NDT – již vydané plakáty budou distribuovány v rámci konference
Defektoskopie 2009. Nové plakáty již nebude možné z časových důvodů do konání
letošní Defektoskopie připravit. Nicméně úkol na vydání plakátu s tématikou RTG svarů
trvá a po zvážení finanční náročnosti by měl být připraven do konání slovenské
Defektoskopie v roce 2010, příp do veletrhu For Industry 2010 v Praze. Dokončen by měl
být také plakát připravený RS 06. V souladu s přípravou systému školení AE by bylo
velmi užitečné připravit i plakát s touto tématikou.
13) ECNDT 2010 a 2014 – v souvislosti s přípravou prezentace ČNDT na ECNDT v Moskvě
by bylo velmi užitečné dohodnout společné zajištění dopravy a ubytování účastníků
v dostatečném předstihu. Tedy případní zájemci o účast by měli prezidenta ČNDT
kontaktovat v průběhu října 2009 a následně budou zjištěny finanční podmínky. Základem
reprezentace ECNDT 2014 by mělo být krátké video, představující nejen Prahu a Českou
republiku, ale i ČNDT a defektoskopii v rámci ČR. Členové vydení společnosti zjistí
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možnosti získání krátkých šotů z oblasti NDT (výzkum i praxe), které by mohly být
součástí tohoto propagačního materiálu. V případě dostatku podkladů by bylo možné
připravit i video určené pro školy a odbornou veřejnost. Členové vedení ČNDT – termín
do konce roku 2009.
14) Vzhledem k naprosté nečinnosti OS 10 byl prezident ČNDT pověřen projednat možnost
zrušení této nečinné skupiny s odpovědnými pracovníky. Případně bude navržena změna
zaměření OS 10 na jinou atraktivnějí oblast – termín do sjezdu ČNDT 2009.
15) Ostatní agenda, informace o činnosti RS a OS.
16) Příští schůze výboru se bude konat dne 3.11.2009 cca od 18.00 hodin v hotelu Aquapalace
v Praze Čestlicích.
Po ukončení jednání následovala odborná exkurze na různá pracoviště Depa kolejových
vozidel Praha.
Vlak z Prahy do Brna dne 2009-10-01
Zapsal a zpracoval
Pavel Mazal
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