Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004
(přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005)
V období od minulého sjezdu ve Špindlerově Mlýně vycházela činnost vedení ČNDT
z plánu činnosti na rok 2005, schváleného na sjezdu ve Špindlerově Mlýnu. ČNDT
byla řízena 5ti-členným prezidiem a výborem, tvořeným předsedy regionálních a
odborných skupin. Vedení ČNDT se v uplynulém období sešlo na 5 řádných
zasedáních (leden, duben, červen, září a listopad). V období mezi zasedáními výboru
se podle potřeby scházelo prezidium ČNDT, které řešilo aktuální problémy. Zápisy ze
všech uvedených jednání byly průběžně zveřejňovány v NDT Welding Bulletinu a
jsou také prezentovány na webové stránce ČNDT.
Plnění programu bylo následující:
1) Dále hledat možnosti zatraktivnění činnosti ČNDT pro defektoskopickou veřejnost
a pokračovat v rozšiřování informovanosti členů o celé oblasti NDT.
V průběhu roku by základ činnosti pro širokou defektoskopickou veřejnost měly
zajišťovat jednotlivé regionální a odborné skupiny. Situace je u jednotlivých skupin
velmi rozdílná a bude možné ji posoudit z vystoupení jednotlivých předsedů skupin.
Základem centrální informovanosti se nesporně stala webová prezentace ČNDT,
která umožňuje prakticky okamžité informování širokého okruhu uživatelů internetu.
O tom, že je to velmi užitečná možnost svědčí i vynikající návštěvnost našich
stránek, která činí průměrně více než 1500 návštěv měsíčně.
Na webu jsou informace o činnosti ČNDT, informace o konferencích, normách, o
činnosti firemních členů, nejrůznější další aktuality atd. V této souvislosti bych chtěl
upozornit na to, že na webu je to, co máme k dispozici, tedy pokud některá informace
již není aktuální, je nutno předat požadavek na její aktualizaci a prakticky ihned může
být vyhověno.
Pokračuje velmi těsná spolupráce s časopisem NDT Welding Bulletin, který poskytuje
široké možnosti prezentace činnosti ČNDT. Mimoto naše společnost smluvně
spolupracuje s časopisy Konstrukce a MM Průmyslové spektrum. Články o ČNDT
vychází i v dalším odborném tisku.
Zviditelňování naší společnosti je realizováno i každoroční prezentací na veletrhu
Mach v Praze – zde jsme již tradičně jedním z odborných garantů.
Specifickou formou rozšiřování informovanosti je i pořádání exkurze pro
vysokoškolské studenty na výstavu pořádanou v rámci konferenci Defektoskopie.
2) Získávat nové členy, zejména mladé, zvýšenou pozornost stále věnovat členům
firemním – pokusit se rozšířit možnost jejich prezentace.
Podobně jako v minulých letech byl členská základna ČNDT i v roce 2005 poměrně
stabilní. V počtu mladých členů ČNDT – studentů byl zaznamenán mírný nárůst..
Zvýšil se i počet firemních členů – v současné době jich má naše společnost 18 (z
toho 4 zahraniční). Firemní členové tvoří velmi významnou skupinu, neboť díky jejich
finančním příspěvkům je společnost plně soběstačná a je schopna zajišťovat
rozsáhlé programy pro své členy.
Zcela novou akcí bylo vydání katalogu firemních členů, který se setkal s velkým
zájmem a od jeho vydání již bylo distribuováno více než 2000 ks. Samozřejmostí se
stalo předávání všech informací, které má vedení společnosti k dispozici. Pro firemní
členy ČNDT dále zajistila možnost prezentace na veletrhu Mach, v časopise
Konstrukce. Seznamy firemních členů s kontaktními adresami byly předány všem

členům ČNDT, jsou součástí webové prezentace ČNDT atd. Na adresy firemních
členů jsou přednostně předávány informace z NDT oblasti. Dále je poskytována
sleva na všechny placené akce ČNDT apod.
3) Důsledně trvat na průběžné aktualizaci jednotné databáze členů ČNDT.
Plnění tohoto úkolu stále činí některým skupinám problémy. Přitom jednotná
evidence je nezbytná pro kvalitní řízení společnosti. Blíže se k tomuto bodu vyjádří
v diskuzi tajemnice ČNDT.
4) Společně s EFNDT a DGZfP kvalitně připravit 3. workshop NDT in Progress, který
se bude konat ve dnech 10.-12. 10.2005 V Průhonicích.
Tento úkol byl beze zbytku splněn. Workshop byl velmi úspěšný a přestože se naši
kolegové z DGZfP přípravy letošního workshopu účastnili pouze ve velmi omezené
míře (z důvodu organizace 9.ECNDT v Berlíně). Ihned po jeho skončení nám
kolegové z DGZfP vyslovili uznání a ihned projevili zájem o pokračování tradice
v jeho organizování v roce 2007, již opět s jejich plnou pomocí. Na tomto místě je
nutné poděkovat jedinému sponzoru, který konání workshopu podpořil – tímto
sponzorem byla firma Defekta pana Vodrážky.
5) Úspěšně realizovat 35. konferenci Defektoskopie 2005 ve Znojmě.
Splnění tohoto úkolu bude možno zhodnotit až po skončení naší konference.
Nicméně organizační výbor učinil vše co bylo v jeho silách pro její úspěch.
6) Realizovat další celostátní semináře k vybraným oblastem NDT – zejména se
zaměřením na aplikaci nových mezinárodních standardů.
Tento úkol se nepodařilo splnit, vzhledem ke zcela enormnímu vytížení pana
Dvořáka. Do určité míry jsme se snažili tento úkol splnit alespoň průběžnou
aktualizací webové stránky věnované této oblasti.
7) Pokračovat v prezentaci ČNDT na veletrhu Mach 2005, případně
podobných akcích celostátního významu.

dalších

Úkol byl splněn a prezentace naší společnosti na letošním veletrhu byla jednoznačně
nejrozmanitější ze všech podobných společností, které se zde prezentovaly. Na
stánku byly k dispozici všechny dostupné materiály ČNDT. Řada firemních členů
využila možnost umístění svých materiálů na našem stánku.
Naše spolupráce v organizátory veletrhu bude pokračovat i v následujícím roce a
ČNDT bude opět jedním z významných odborných garantů veletrhu.
8) Aktivně spolupracovat s ČSNI v oblasti NDT metod, v případě potřeby přispět na
cestovní náklady českého delegáta na zasedání mezinárodních orgánů v oblasti
standardizace.
Členové ČNDT pracují v TNK č.80 (NDT). Původně uvažovaný finanční příspěvek
nebyl od naší společnosti v letošním roce požadován, nabídka trvá i do budoucnosti.

9) Znovu se pokusit o vytvoření pracovní skupiny z vysokoškolských pedagogů,
zaměřené na zvýšení úrovně výuky NDT metod na technických školách.
Úkol není splněn a zatím není přílišná naděje na zlepšení situace. Současný stav je
názornou ukázkou přístupu vedení řady vysokoškolských pracovišť k problematice
nedestruktivního zkoušení. Tento úkol by měl být jedním z významných úkolů
příštího období.
10) Pokračovat v podpoře zejména mladých kolegů při účasti na významných
mezinárodních konferencích.
V tomto případě byly uspokojeny prakticky všechny požadavky, které byly na vedení
ČNDT předány. Je zajímavé, že ze strany mladých členů společnosti nebyl dán
žádný návrh na účast na zahraniční konferenci. Zřejmě je to také do určité míry
odrazem aktuálního stavu v oblasti NDT zejména na vysokých školách.
Finanční podpora byla poskytnuta Ing.Matýskovi – bylo uhrazeno vložné na
workshop NDT in P.
Dále jsme podpořili účast Ing. Kořenské na konferenci Slovinské společnosti
v Portoroži (1/2 vložného).
Doc.Hobstovi jsme uhradili polovinu vložného na NDT in P.
Do této oblasti je možno zahrnout i úhradu vložného na NDT in P za jednoho
mladého účastníka z Ruska a dále za účastníka z Maroka
Celkový příspěvek činil cca 30.000,- Kč
11) Udělit cenu ČNDT za významné práce v oboru nedestruktivního testování.
Úkol byl splněn, cena ČNDT za celoživotní přínos pro rozvoj defektoskopie bude
předána prof.Míškovi z VUT v Brně.
12) Pokračovat v rozšiřování kontaktů se zahraničními NDT společnostmi.
V letošním roce se představitelé ČNDT již tradičně zúčastnili výroční konference
Slovenské NDT společnosti v Tatranské Štrbě, konference DGZfP v Rostocku a
konference polských NDT společností v Zakopaném. Poprvé v historii byl náš delegát
hostem konference COFRENDu v Beaune. Zvlášť významnou byla naše účast na
konferenci Slovinské NDT společnosti v Portoroži. V rámci této konference byla
podepsána dohoda o vzájemné spolupráci ČNDT a Slovinské NDT společnosti.
Na všech těchto konferencích byla prezentována činnost ČNDT, byl distribuován
katalog firemních členů, NDT Welding Bulletin /zejména speciální číslo/ a ostatní
materiály, které máme k dispozici.
13) Udržet příznivý finanční vývoj společnosti. Finančně se podílet na vydávání
publikací z oblasti NDT, doplňovat knihovnu ČNDT apod.
ČNDT nemá v současné době žádné finanční závazky po době splatnosti, jsou
uhrazeny poplatky EFNDT.
Přehled finanční situace společnosti je tématem samostatné zprávy
Tolik tedy k plnění loňského plánu činnosti ČNDT.

Kromě uvedené činnosti jsme samozřejmě řešili běžnou agendu.
Na počátku roku byla na Ministerstvu vnitra ČR provedena registrace změn stanov
společnosti.
Pokračovala snaha o optimalizaci struktury společnosti. Na základě rozhodnutí
vedení skupiny a po schválení výborem byla zrušena odborná skupina Ultrazvuk,
která dlouhodobě nevyvíjela žádnou samostatnou činnost. Výstraha byla udělena
odborné skupině č.10, následně byly provedeny změny ve vedení skupiny a její
činnost byla oživena.
Vedení ČNDT souhlasilo s podáním přihlášky ČNDT na pořádání 10.ECNDT v roce
2010 v Praze. Nicméně konkurenčním zájemcem je Ruská NDT společnost, která
chce konferenci uspořádat v Moskvě. Vzhledem k postupné komercionalizaci EFNDT
nejsou naše šance příliš velké, přestože se jedná již o náš třetí pokus o uspořádání
této konference.
Vedení ČNDT dále rozhodlo o pořádání 36.konference a výstavy Defektoskopie 2006
v hotelu Palcát v Táboře v termínu
listopadu 2006. Dále pro případ nepřijetí
našeho návrhu na pořádání ECNDT v Praze doporučil výbor uspořádat rozšířenou
Defektoskopii 2007 v Praze v TOP hotelu Praha.
Významným počinem v ekonomické oblasti byl přechod ČNDT na podvojné
účetnictví. Tento přechod zatím činí některým skupinám problémy, zejména pokud
jde o průběžné předávání účetních dokladů.
Kromě již výše zmíněných neúspěchů se dále nepodařilo autorskému kolektivu pod
vedení prof.Ptáčka dokončit přehledovou publikaci o moderní Defektoskopii, nad
kterou naše společnost převzala záštitu.
Doposud se také nepodařilo zcela dokončit systém vzdělávání v oblasti akustické
emise.
V této souvislosti je však nutno si uvědomit, že všichni funkcionáři vykonávají své
funkce bezplatně a ve svém osobním volnu.
Předneseno na sjezdu ČNDT ve Znojmě 8.11.2005

Plán činnosti ČNDT na rok 2006
1) Dále zatraktivnit činnosti ČNDT pro defektoskopickou veřejnost a
pokračovat v rozšiřování informovanosti členů o celé oblasti NDT.
2) Získávat nové členy, zejména mladé, zvýšenou pozornost stále
věnovat členům firemním – pokusit se rozšířit možnost jejich
prezentace.
3) Důsledně trvat na průběžné aktualizaci jednotné databáze členů
ČNDT.
4) Úspěšně realizovat 36.konferenci Defektoskopie 2006 v Táboře.
5) Realizovat další celostátní semináře k vybraným oblastem NDT –
zejména se zaměřením na aplikaci nových mezinárodních
standardů.
6) Pokračovat v prezentaci ČNDT na veletrhu Mach 2006, případně
dalších podobných akcích celostátního významu .
7) Pokračovat ve spolupráci s ČNI v oblasti NDT metod, v případě
potřeby přispět na cestovní náklady českého delegáta na zasedání
mezinárodních orgánů v oblasti standardizace.
8) Znovu se pokusit o vytvoření pracovní skupiny z vysokoškolských
pedagogů, zaměřené na zvýšení úrovně výuky NDT metod na
technických školách.
9) Pokračovat v podpoře mladých kolegů při účasti na významných
mezinárodních konferencích.
10)
Projednat možnost uspořádání zájezdu na výstavu NDT
techniky v rámci ECNDT v Berlíně
11)
Udělit cenu ČNDT za významné práce v oboru nedestruktivního testování.
13) Pokračovat v rozšiřování kontaktů se zahraničními NDT
společnostmi.
14) Udržet příznivý finanční vývoj společnosti. Finančně se podílet na
vydávání publikací z oblasti NDT, doplňovat knihovnu ČNDT apod.

Schváleno účastníky sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005

