Zápis ze schůze vedení ČNDT
čtvrtek 7. 3. 2019 od 10.00 hod.
Praha, jednací místnost DC Rezidence, Novodvorská 1061/10,
142 00 Praha 4 – Lhotka

Prezence, omluvy – dle prezenční listiny (omluven Ing. Procházka, OS11 – bez informace),
host Dr. Ing. Radek Strnad z Českého metrologického institutu, pan Turek (OS11).
1) Vystoupení Dr. Ing. Strnada z ČMI – představení institutu a možnosti spolupráce ČNDT s ČMI. ČMI
garantuje správnost měření v ČR. Pořádají pravidelné semináře, např. Škola měření teploty,
vlhkosti a termofyzikálních vlastností – ve dnech 2. - 4. dubna ve Ždáru nad Sázavou v hotelu Jehla
(https://www.cmi.cz/skola_teploty_2019). Byla by vhodná přednáška z oblasti kladů a záporů metod
NDT.

Další

možnosti

spolupráce

existují

v oblasti

mezinárodních

projektů

EMPIR

(https://www.euramet.org/research-innovation/research-empir/).
2) Přehled činnosti skupin a plnění úkolů z minulých schůzí.
V závěru roku se uskutečnil tradiční seminář v Brně. Zajímavá byla i exkurze do metra v Praze
a následující schůze RS02. RS06 uspořádala další úspěšný „nedestruktivní“ ples v Ostravě.
Schůze a semináře regionálních a odborných skupin se uskuteční v následujícím období. Např.
OS02 připravuje schůzi a exkurzi ve spolupráci se Škodou auto v Kvasinách, také ostatní skupiny
připravují jarní schůze spojené se semináři. V této souvislosti byli předsedové skupin upozorněni
na nadcházející výměnu průkazů ČNDT. Termíny schůzí je nutno oznamovat vedení ČNDT včas,
aby mohly být prezentovány na webu a aby bylo možné delegovat zástupce prezidia.
Předsedové RS02 a OS12 informovali přítomné o záměru spojit obě skupiny. RS02 bude nadále
zastřešovat oblast termografie v ČNDT. Vedení společnosti s navrženou změnou souhlasí.
Prezident informoval vedení společnosti o jednání BoD EFNDT v Glasgowě. Základním tématem
byly sjednocené členské příspěvky pro EFNDT a ICNDT, spolupráce s dalšími mezinárodními
organizacemi, oblast vzdělávání – NDT inženýr atd.
3) Dosud nebyly předány potvrzené dokumenty ze sjezdu – usnesení, v nejbližší době by je měla
zaslat předsedkyně návrhové komise.
4) Defektoskopie 2018 – výsledky a hodnocení – jedna z nejúspěšnějších akcí po ECNDT 2014, jak po
stránce odborných vystoupení, tak počtu účastníků i vystavovatelů. Akce byla úspěšná i finančně.
Na návrh prezidenta výbor schválit odměnu organizátorovi výstavy.
5) Aktuální situace v oblasti NDT – zásadním problémem jsou stále NDT příručky, které měly být
k dispozici již několik měsíců. V současné době se dokončuje příručka pro ultrazvukovou metodu.
Stále je nejhorší situace s příručkou pro vířivé proudy. V tomto případě již několikrát Ing.
Boháčová nesplnila přislíbené termíny. Původně bylo v plánu zahájit kampaň na prodej příruček
až po dokončení všech příruček, nicméně již není možné otálet. Všichni předsedové byli vyzváni
k aktivní pomoci při prodeji příruček.
Přehled metod NDT bude vydán až v roce 2020 – při příležitosti 50. konference Defektoskopie.
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V oblasti plakátů připravila Ing. Skřivánková návrh obecného plakátu o metodách NDT (korekturu
provede Ing. Neugebauer). Mgr. Topolář připravil náplň plakátu pro metodu akustické emise. Oba
plakáty budou vydány nejpozději do dalšího jednání výboru.
Časopis NDT WB – základním problémem je počet článků. V současné době je k dispozici pouze
jeden příspěvek. Pokud má časopis i nadále vycházet, je nezbytné zvýšit aktivitu všech členů
vedení společnosti, a především redakční rady časopisu. Nezbytné je samozřejmě i zvýšení aktivity
v oblasti reklamy. Pokud se situace nezlepší, vyjde další číslo ve velmi omezeném rozsahu,
případně budou vydána pouze dvě čísla ročně – výbor bere situaci na vědomí.
Zájem o spolupráci opět projevil šéfredaktor časopisu Konstrukce.
6) Finanční uzávěrka za rok 2018.
Účetní ČNDT připravila přehled příjmů vydání společnosti za rok 2018, přestože někteří
předsedové skupin dosud nedodali potřebné podklady.
Společnost hospodařila se záporným výsledkem, který byl ovlivněn dosud chybějícími platbami
za Defektoskopii 2018, vydáním NDT příruček. Po započtení těchto částek bylo hospodaření
v původně předpokládaném schodku.
Pro rok 2019 bude nezbytné soustředit se na příjmy za příručky a konference. Naopak budou
omezeny výdaje za webové prezentace, cestovné atd. Ostatní položky se předpokládají na úrovni
roku 2018. Vedení schválilo hospodaření v roce 2018 a parametry rozpočtu na rok 2019.
7) Informace z oblasti certifikace a normalizace 2018–2019. Ing. Kopec informoval vedení o situaci
v ČAS a dopisu Ing. Velátovi. Situace se nyní výrazně zlepšila. Zatím všechny normy z oblasti NDT
jsou překládány. Bude připraven dodatek k přehledu platných norem z roku 2017. Nový seznam
bude připraven při příležitosti 50. konference ČNDT v roce 2020.
Ing. Neugebauer a doc. Mazal shrnuli činnost komise pro posouzení podmínek MRA
od Defektoskopie 2018. Bylo provedeno posouzení prvního zájemce o tento status.
8) Konference ČNDT v roce 2019
a) NDT WORKSHOP 2019 v Ostravici –16.-17.4.2019 - připravuje RS06
b) 3rd International Conference on Diagnostics of Structures and Components Using Metal
Magnetic Memory Method, Praha, 22.-23. květen 2019 – připravuje Ing. Svoboda
a Ing. Eva Svobodová
c) 10th International Workshop NDT in Progress 2019, 7.-9.10.2019, Praha, – odpovídá
Ing. Převorovský
d) 49. konference NDE for Safety/Defektoskopie 2019 v Českých Budějovicích (5.-7.11.2019).
Bližší informace o všech konferencích jsou na webu ČNDT.
9) Další konference a akce. Prezident provedl shrnutí očekávaných akcí v nejbližší době:
Slovenská společnost pro NDT pořádá Kolokvium (3.-4.4.2019) o normalizaci v hotelu Sitno
(Hybe), Slovinská společnost pro NDT připravuje konferenci v Portoroži – 15th International
Symposium on Nondestructive Characterization of Materials (15.-17.9.2019), blíží se termín
odeslání abstraktů příspěvků na WCNDT 2020 v Jižní Koreji atd.
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10) Plán činnosti ČNDT na rok 2019 – připomínka Převorovský. Zatím jsme celkem v souladu
s plánem.
11) Pravidla pro podporu mladých NDT specialistů v roce 2019 – vedení společnosti souhlasí
se stejnými pravidly jako v roce 2018.
12) Personální záležitosti, případné změny ve vedení skupin a společnosti. Prezident seznámil vedení
společnosti s návrhem předpokládaných personálních záležitostí a přípravě voleb nového prezidia
ČNDT na sjezdu v Českých Budějovicích.
13) Různé.
Prezident informoval přítomné o jmenování zástupců ČNDT do komisí ČIA – Ing. Vít (laboratoře)
a doc. Mazal (certifikace personálu).
Mgr. Topolář podal informaci o odborných videích, která jsou umístěna na webu ČNDT.
Bylo by vhodné na videa upozornit členy OS a RS.
Prezident vyzval členy vedení k výběru vhodných lokalit pro pořádání jubilejní 50. konference NDE
for Safety / Defektoskopie 2020. Zatím máme velmi předběžnou nabídku na pořádání konference
v Ústí nad Labem (je nezbytné nabídku inovovat a dopracovat), další zájem projevili kolegové
z Ostravy a Brna.
Příští schůze vedení je plánovaná na čtvrtek 13. června 2019 v Praze.

V Brně 15.3.2019
Pavel Mazal
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