Zápis schůze vedení ČNDT, z.s.
čtvrtek 18. 6. 2020 od 10.00 hod.
jednací místnost DC Rezidence,
Novodvorská 1061/10 (komplex ELTODO), 142 00 Praha 4 – Lhotka
Prezence, omluvy – dle prezenční listiny omluveni: Ing. Koula (zast. p. Turek),
RNDr. Havránek (zast. p. Solnař)
Hosté – představitelé Technického magazínu
1) Představitelé Technického magazínu přednesli informace o pokračování jejich časopisu i
přes složitou situaci. Opět se připravuje rubrika: Nedestruktivní zkoušení s termínem pro
zaslání podkladů konec července.
2) Přehled činností skupin a plnění úkolů z minulých schůzí
Vzhledem k probíhající situaci nebylo možné realizovat členské schůze, a proto i vybírání
členských příspěvků a odvody skupin budou posunuty do 15. 9. 2020, aby členové měli
možnost zaplatit snížené členské vložné na konferenci Defektoskopie.
3) Nový web ČNDT, z.s. – připomínky, náměty na vylepšení
Prezident společnosti připomněl členům výboru, že je již nový web a přijímal náměty na
vylepšení a případné odstranění chyb, které mohly vzniknout překlopením webu starého.
Výtky zazněly především k zastaralým údajům v záložce Normy/školení, pak k velikosti
loga na úvodní obrazovce (na menších monitorech překrývá část menu), informační úrovni
webu (chybí odkaz na ENDTCM 2021, odkaz na Defektoskopii 2020 je velmi nenápadný
atd.) a také k prozatímní neexistenci anglické verze stránek Defektoskopie a následně celého
webu v angličtině.
4) Defektoskopie 2020 – propagace na plánovaných jarních akcích neproběhla, je tedy nutné
aktuálně více rozsáhle propagovat elektronicky. Na webu v záložce Defektoskopie/Ke
stažení budou k dispozici materiály k rozposílání a propagaci v časopisech (formáty *.jpg i
*.pdf).
Současně byla členům výboru rozdána první oznámení.
Ing. Neugebauer – slíbil tradiční workshop ohledně normalizace.
Ing. Kopec – přislíbil přednést referát s pracovním názvem: „50let konferencí Defektoskopie
aneb (Ne)snesitelná lehkost nedestruktivního zkoušení v Československu (osobní pohled do
historie účastníka 49 konferencí)“.
Úkol pro vedení a organizátory oslovit střední školy v okolí a pozvat je na výstavu.
Do prostor výstavního sálu je velký vjezd a je tedy možnost větších instalací – více informací
u p. Turka

5) ENDTCM 2021 - postup přípravy a prezentace akce
Viceprezident seznámil členy výboru s průběhem příprav akce, která nabrala drobné
zpoždění. Den před výborem byla schůzka s organizátory z firmy GUARANT. Členové
výboru byli vyzváni ke větší spolupráci zejména při získávání sponzorů a vystavovatelů.
Zejména potřebujeme aktuální kontakty na představitele firem.
GUARANT je aktivní v propagaci na Facebooku, kde dělá různé soutěže o vstupenky atp.
Členové výboru byli opět důrazně vyzváni k vybrání jmen osobností, která by nalákala
zájemce z celého světa. Na polovinu září je připravena další schůzka se zástupci
GUARANTu.
6) Informace z oblasti certifikace a normalizace za 1.pololetí 2020 – přednesl Ing. Kopec
V březnu 2020 byly vydány 4 normy z oboru počítačové tomografie:
ČSN EN ISO 15708-1 - Nedestruktivní zkoušení – Prozařovací metody počítačové
tomografie:
Část 1: Terminologie
Část 2: Principy, zařízení a vzorky
Část 3: Provoz a interpretace
Část 4: Kvalifikace
V červnu 2020 po dlouhých obtížných terminologických korekturách byly vydány normy:
ČSN P CEN ISO/TS 25107 - Nedestruktivní zkoušení – Sylaby pro školení NDT
ČSN EN ISO 12718 - Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Slovník
Novela nové normy pro kvalifikaci a certifikaci ISO 9712 ve verzi FDIS měla být uzavřena na
světové konferenci ICNDT v Koreji, zatím není stanoven další postup.
Měsíčně (leden–červen 2020) bylo provedeno cca 20 hlasování k novým návrhům norem
NDT všech metod a technik v komisích ISO/TC 135 a CEN/TC 138.
7) Publikace – informační příručky, plakáty, časopis atd. CD NDT konference v ČR 2019,
příručka Basic
Pan Turek – předal zástupcům výborům vytištěný Encyklopedický přehled (nová rozšířená
verze) – vzhledem k nekonání veletrhu ForIndustry je jich zatím dostatek k případnému
rozdávání.
Časopis – první číslo vyjde za 1. polovinu roku 2020, zatím je přislíben jeden článek, termín
zaslání případných článků je 30. 6. 2020.
Příručka BASIC – 19.6. bude první sazba, 22.6. začne tisk a 30.6. bude již příručka vytištěna.
Příručka VÍŘIVÉ PROUDY – jako lektor bude osloven pan Šnajberk.
Ještě zbývají dva díly příručky RADIOGRAFIE.

8) Informace ze skupin – personální změny a plány RS a OS na odborné akce dokonce roku
2020. Vybírání členských příspěvků viz bod 2) tohoto zápisu.
9) Cena ČNDT příprava – na další schůzi výboru připravit návrhy
V rámci příprav na 50. Defektoskopii bude připraven seznam již oceněných členů. Návrhy
na cenu ČNDT bude výbor řešit na příští schůzi výboru.
10) OS12 – Ing. Převorovský seznámil členy výboru s výsledky telefonického hovoru
s panem Štarmanem a společně oslovují budoucí členy skupiny. Na podzim by mohla být
ustavující schůze.
11) OS10 – Ing. Neugebauer informoval členy vedení o schůzce OS, která se bude konat
v Pardubicích dne 25. 6. 2020. Je zajištěna prohlídka defektoskopické soupravy pro kontrolu
kolejnic.
12) NDT konference v roce 2020:
Prezident společnosti informoval o nadcházejících NDT akcích a bohužel je jich velmi málo,
většina je jich přesunuta na příští rok, což nám koliduje s ENDTCM 2021 organizovanou
ČNDT, z.s.
o

Defektoskopia, Slovensko – 6. - 8. října

o

Defektoskopie, Česko – 10. - 12. listopadu

o

a další?

13) Různé
Viceprezident požádal o proplacení propadlých letenek a ubytování v Madridu, kde se mělo
v březnu konat zasedání EFNDT a BoD – výbor jednomyslně proplacení letenek schválil.
Ing. Převorovský informoval o Research Day konané pod záštitou NDT Academy – hlavním
tématem bylo vzdělávání NDT inženýrů.
Ing. Svoboda informoval o měření pod názvem Hybrid Advanced Technique.
14) Příští schůze se bude pravděpodobně konat 10. září 2020 v Praze.

V Brně 3.7.2020

Libor Topolář

