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Zápis 2. schůze vedení ČNDT, z.s. 

čtvrtek 9. 9. 2021 od 10:05 hod. 

jednací místnost DC Rezidence, 

Novodvorská 1061/10 (komplex ELTODO), 142 00 Praha 4 – Lhotka 

 

Prezence a omluvy – dle prezenční listiny omluveni: Ing. Koula (zast. p. Turek), Ing. Kubinyi (zast. 

p. Selucký), RNDr. Havránek (zast. p. Solnař), Ing. Neugebauer 

 

1) Stav přípravy 2nd European NDT&CM Days v Praze 

Velmi špatná spolupráce s GUARANTem, doporučení organizačního výboru v budoucnu již 

nespolupracovat (špatná komunikace, nedodržení termínů apod.). Přílišná orientace na zahraniční 

klientelu a s tím je spojeno upozadění výroční konference Defektoskopie. Pro kterou byly 

nastaveny vysoké ceny, jak pro účastníky, tak i pro vystavovatele. Toto vše má za následek malý 

zájem o konferenci, i přes slíbenou odměnu pro přednášející.  

Možná bude dotace obědů pro účastníky od ČNDT, z.s. odhad asi 20 tis. Kč. 

 

2) Informace ze skupin –plány RS a OS na odborné akce do konce roku 2021 

 RS02 – v plánu je schůze s exkurzí Unipetrol (termín konání přelom října a listopadu) 

 RS03 – problémy s malým množstvím členů 

RS04 – schůze s prezentací firmy Testima (termín konání přelom září a října); finančně 

podpoří příspěvky na Defektoskopii 

RS05 – 29.6 schůze ve společnosti Dekra spojena s exkurzí do nově zrekonstruovaných 

prostor; další schůze pravděpodobně březen 2022 

RS06 – v plánu je Workshop na jaře 2022; hromadná návštěva výstavy v rámci 2nd European 

NDT&CM Days; v plánu je navštívit veletrhy v Brně 

RS07 – v plánu je 19. Workshop NDT (termín konání 9. prosince) v případě rozumných 

vládních opatření 

 OS08 – plánuje schůzi 

 OS09 – plánuje schůzi v rámci 2nd European NDT&CM Days 

 OS10 – bez plánu 

 OS11 – schůze je v plánu 

 

3) Vydání poslední příručky – RTG 

Příručka bude ve dvou dílech, jak bylo odhlasováno na minulém výboru. Termín vydání do konání 

Defektoskopie je v ohrožení z důvodu tištění materiálů na 2nd European NDT&CM Days. 
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4) Časopis NDT Welding bulletin – 2021 a dál? 

Aktuální číslo časopisu bude vydáno ke konání konference bude obsahovat abstrakty 

z jednotlivých částí konference a ostatní materiály, které se konference týkají. V další části budou 

informace z ČNDT, z.s. Výzva k předsedům jednotlivých skupin, aby dodali podklady do 

15.9.2021. 

 

5) Současný stav normalizace NDT – TNK 80 k 31.8.2021 

Normy vydané v roce 2021: 

 ČSN EN ISO 22232-1 – Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování 

ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 1: Přístroje 

 ČSN EN ISO 22232-2 – Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování 

ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 2: Sondy 

 ČSN EN ISO 22232-3 – Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování 

ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 3: Kompletní zkušební zařízení 

Základní normy pro kalibraci ultrazvukových zařízení ČSN EN ISO 22232-1, -2, -3 nahrazují dosud 

používané normy: ČSN EN 12668-1 (od 1.4.2021), ČSN EN 12668-2 (od 1.5.2021), ČSN EN 12668-3 

(od 1.8.2021). Kalibrační listy, vydávané akreditovanými organizacemi, musí respektovat nové 

požadavky těchto norem od začátku doby platnosti. 

ČSN EN ISO 23243 – Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem technikou 

phased array – Slovník 

Rozpracované normy: 

 ČSN EN 12543-2 – Nedestruktivní zkoušení – Charakteristiky ohniska průmyslových 

rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení – Část 2. Radiografická metoda dírkovou 

komorou – Obecné požadavky 

 ČSN EN ISO 3452-1 – Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 1: Obecné 

požadavky 

 ČSN EN ISO 3452-2 – Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 2: Zkoušení 

kapilárních prostředků 

 

6) Příprava sjezdu ČNDT, z.s. 

Byl vybrán kandidát na cenu ČNDT, prof. Pazdera připraví krátký medailonek. 

Sjezd povede viceprezident doc Mazal. 

Zprávu o činnosti ČNDT, z.s. za rok 2021 – přednese doc. Topolář 

Zprávu o hospodaření ČNDT, z.s. za rok 2021 – přednese doc. Mazal 

Plán činnosti ČNDT, z.s. na rok 2022 – přednese Ing. Převorovský  
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7) Příprava Defektoskopie 2022 – návrhy na místo konání 

Zástupce RS06 p. Solnař navrhl jiné místo pro konání Defektoskopie 2022 a to Vinařství U Kapličky. 

Výbor, ale rozhodl pro Přerov, kde, již byla plánovaná Defektoskopie v roce 2020. Vinařství U 

Kapličky bude brán na zřetel pro případnou Defektoskopii v roce 2023. 

Defektoskopie v roce 2022 se tedy bude konat v Hotelu Jana v Přerově od 8. do 10. listopadu 2022. 

 

8) web ČNDT – připomínky a případné návrhy na vylepšení 

Ing. Sekerášová upozornila na některé nedostatky na webu ČNDT: stránka Certifikace 

v angličtině – bude zajištěna náprava ve spolupráci s Ing. Kopcem (úkol: Zpracovat 

aktualizovaný seznam norem NDT do 31.12.2021), chybějící číslo účtu společnosti na webu – 

již přidáno ke kontaktům, některé chybějící věci skupin – po konzultaci s předsedy dotčených 

skupin bude napraveno. 

Na základě požadavků z předchozího výboru ČNDT byly doplněny starší sborníky 

Defektoskopie ve formátu pdf. 

 

9) Příští konání výboru je v plánu 25. listopadu v Praze. 

 

V Brně 30.9.2021        Libor Topolář 


