
Zápis schůze vedení ČNDT, z.s. 

čtvrtek 3. 9. 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), 

Ing. Sekerášová (bez zastoupení), Ing. Procházka (bez zastoupení), 

RNDr. Havránek (bez zastoupení a bez omluvy) 

Hosté – představitelé Technického magazínu 

 

1) Představitelé Technického magazínu přišli poděkovat za výbornou spolupráci při realizaci 

rubriky: Nedestruktivní zkoušení v jejich časopisu. Přítomní představitelé časopisu se shodli 

s přítomnými představiteli výboru, že tentokráte se číslo velmi povedlo za což patří díky zejména 

firmám, které dodali včas spoustu podkladů. Výtisky byly předány předsedům jednotlivých 

skupin k další distribuci. Současně představitelé Technického magazínu nabídli možnost 

propagace prodeje příruček v jejich časopise. Je naplánovaná větší fúze s tímto časopisem 

zejména spojenou s propagací ENDTCM 2021. 

 

2) Zrušení Defektoskopie/NDE for SAFETY 2020 

a) letos nebude udělena cena ČNDT, z.s. 

b) sjezd ČNDT, z.s. – bude se konat jako rozšířený výbor (pravděpodobně 19.11.2020); materiály 

budou včas rozeslány elektronicky předsedům jednotlivých skupin k diskusi ve skupinách; na 

rozšířeném výboru pak budou připomínky zapracovány a případně schváleny v místě jednání. 

 

3) ENDTCM 2021 – postup přípravy a prezentace akce 

Vznikají problémy s konkurencí, protože většina letošních mezinárodních akcí se přesouvá na 

příští rok. Všechny termíny propagace jsou posunuty až na ty nejzazší termíny. Problém je sehnat 

hlavní řečníky do jednotlivých sekcí. V plánu je opět příloha NDT v Technickém Magazínu (již 

v dubnu), kde by mohly firmy lákat na své produkty, které budou prezentovat na výstavě. 

 

4) Informace ze skupin 

RS02 – přibyli dva členové; plánovaná schůze s exkurzí začátkem listopadu 

RS04 – schůze počátkem října 

RS05 – volební schůze 8. září 

RS06 – Workshop NDT podle situace na VŠ (přelom listopad-prosinec) 

OS09 – schůze v říjnu v Praze 

0S10 – schůze s exkurzí byla 23. června v depu SŽDC; jeden člen ubyl 

0S12 – v půlce září bude schůzka s Ing. Štarmanem 

 

 



5) Informace k jednání ICNDT – podal viceprezident 

V první části vzpomínky na zemřelé; velké problémy s konferencí v Soulu (posunutá 

na rok 2021); členské poplatky máme zaplaceno a nyní platíme polovinu z toho co dříve. Hlavně 

se řešila pandemie. 20th WCNDT 2020 – se bude konat na přelomu května-června 2021 – odkaz na 

webu v sekci NDT konference. 

 

6) Současný stav tvorby norem – informace zaslána od Ing. Kopce 

Byly ukončeny překlady norem:  

ČSN EN ISO 14096-1 Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu 

– Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů kvality obrazu, standardní referenční film a 

kontrola kvality 

ČSN EN ISO 14096-2 Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu 

– Část 2: Minimální požadavky 

Obě normy jsou v připomínkovém řízení. 

Začala tvorba – překlad normy: EN ISO 22232-1 Non-destructive testing – Characterization and 

verification of ultrasonic test equipment – Part 1: Instruments (46 normostran) 

Měsíčně je hlasování k návrhů aktualizace a novým vydáním norem v počtu cca 10. 

Nesystémový přístup vedoucího odboru strojírenství ČASu ke schvalování tvorby norem NDT 

řeším permanentně. 

 

7) Publikace – informační příručky, plakáty, studijní příručky 

První a jediné číslo NDT Welding Bulletinu v roce 2020 – by mělo být v listopadu a nahradí 

výroční konferenci, bude obsahovat převážně propagaci firem. Termín pro zaslaní podkladů je 

31.10.2020. 

Anglická verze NDT Welding Bulletinu – do konce ledna, tak aby se stihla poslat 

na 20th WCNDT 2020 (Korea) – bude obsahovat informace o ČNDT 

a propagaci ENDTCM 2021. 

 

8) Různé 

WCNDT 2028 – je připravena smlouva o smlouvě budoucí s GUARANTEM. 

Volební schůze APC – 22. září 2020: za ČNDT, z.s. byl výborem navržen a zplnomocněn 

Ing. Kubinyi. 

Návrh, aby se 20th WCNDT 2020 zúčastnil prezident i viceprezident za účelem propagace NDT a 

CM 2021 – náklady půjdou na účet ČNDT, z.s. S návrhem výbor souhlasil. 

Ing. Převorovský informoval, že v rámci NDT Academia – byl vytvořen dopis na ministerstva 

ohledně návrhu na nový typ vzdělávání NDT inženýr (level 1). ČNDT, z.s. snahu vítá a je 

připravena akci případně podpořit. 

 

8) Příští rozšířená schůze (sjezd) se bude pravděpodobně konat 19. listopadu 2020 v Praze. 

 

V Brně 21.9.2020        Libor Topolář 


