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Zápis 3. schůze vedení ČNDT, z.s. v roce 2022  

čtvrtek 8. 9. 2022 od 10:04 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. Cvrk), 

RNDr. Havránek (zast. p. Solnař), Ing. Sekerášová (zast. p. Vondrášek) 

1) Plnění úkolů z předchozích výborů 

5.1 Neznámý stav, nové plakáty zatím nejsou a pravděpodobně v dohledné době ani nebudou, 

je potřeba se zamyslet, jestli je papírová forma ještě vhodná. 

7.1 Přihlášky pro jednotlivce i pro vystavovatele byly vytvořeny panem Turkem a nyní jsou 

doplňovány o potvrzené sponzory. 

8.1 Byl nominován jeden kandidát na cenu ČNDT, z.s. 

8.2 Byli navrženi kandidáti do prezidia na období 2023-2024, nyní se čeká na souhlas 

kandidátů a připravují se medailonky pro webovou prezentaci. 

10.1 a 10.2 Příloha TechMagazínu byla připravena a opět byla vcelku podařená. Nastaly 

drobné komplikace s distribucí větších balíčků, takže v tomto případě došlo ke zdržení. 

 

2) Současný stav normalizace NDT a změny v ČAS a ISO k 31.8.2022 

Norma vydaná v červenci 2022: 

ČSN EN 17290 – Nedestruktivní zkoušení – Ultrazvukové zkoušení – Zjišťování tloušťky 

v důsledku eroze a/nebo koroze pomocí TOFD techniky 

Norma vydaná v srpnu 2022: 

ČSN EN 13477-2 – Nedestruktivní zkoušení – Akustická emise – Charakterizace přístrojů – Část 2: 

Ověřování pracovní charakteristiky – dosud nejrozsáhlejší norma metody akustické emise  

Zpracována korektura normy a připravena k vydání po rozsáhlém připomínkovém řízení včetně 

projednání na ČAS v Praze: 

ČSN EN ISO 9712 – Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT – dosud 

nejrozsáhlejší připomínkové řízení od roku 2008  

Zpracována korektura dvou norem MMM a připraveny k vydání po rozsáhlém připomínkovém 

řízení dvou komisí TNK 80 a TNK 70 včetně projednání na ČAS v Praze: 

ČSN ISO 24497-1:2020 – Nedestruktivní zkoušení – Magnetická paměť kovových materiálů – Část 

1: Slovník a obecné požadavky 
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ČSN ISO 24497-2:2020 – Nedestruktivní zkoušení – Magnetická paměť kovových materiálů – Část 

2: Kontrola svarových spojů – dosaženo konsenzu s experty TNK 70 -Svary 

Jsou zpracovávány normy (4.etapa): 

ČSN EN 17391 – Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení akustickou emisí – Akustická emise – 

Monitorování akustické emise za provozu kovových tlakových zařízení a konstrukcí – Obecné 

požadavky 

ČSN EN ISO 17405 – Nedestruktivní zkoušení – Ultrazvukové zkoušení – Technika zkoušení 

plátování zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem 

 

3) Informace ze skupin – plány RS a OS na odborné akce a schůze do konce roku 2022, počet 

příspěvků na konferenci Defektoskopie 

RS02 – schůze koncem listopadu v Litvínově, 1 příspěvek na konferenci 

RS03 – příspěvky pan Skrbek 

RS05 – začátkem října 

RS06 – schůze bude, plánuje se návrat k Workshopům 

RS07 – NDT Workshop 1. prosince na Fakultě stavební VUT v Brně, 1 příspěvek na konferenci 

OS08 – příspěvky asi nic 

OS09 – 2 příspěvky na konferenci 

OS10 – 2 příspěvky na konferenci 

OS11 – příspěvky asi nic 

 

4) Příprava Defektoskopie 2023 – návrhy na místo konání  

Byly předloženy celkem tři návrhy na konání konference Defektoskopie 2023. Dva návrhy 

přednesla paní Turková v obou případech se jednalo o město Tábor. Jeden návrh přednesl pan 

Topolář na základě podnětu od pana Neugebauera, jednalo se o Hotel Atom Třebíč. Proběhlo 

veřejné hlasování výboru. Pro město Tábor bylo 5 členů výboru a pro město Třebíč 6 člen 

výboru. Tedy Defektoskopie 2023 se bude konat ve městě Třebíč v Hotelu Atom.  

5) Stav přípravy 52. Defektoskopie v Přerově 

Stav přípravy odpovídá datu konání výboru. Byl prodloužen termín pro odeslání abstraktů 

do 23.9.2022.   

Na post v organizačním výboru konference rezignoval pan Turek k 20.8.2022, jeho agendu 

převzala tajemnice společnosti. 

Na výboru 8. září viceprezident rezignoval na členství v organizačním výboru konference 

z důvodu nesouhlasu s postupy a přípravou letošní konference Defektoskopie. 
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6) Příprava sjezdu ČNDT, z.s 

Na výboru byl schválen nominovaný kandidát na cenu ČNDT, z.s. pro rok 2022. 

Stále jsou přijímání kandidáti pro volby do prezidia. Je nutný jejich podepsaný souhlas a 

jednoduchý medailonek.  

Sjezd povede pan Převorovský.  

 

7) Příručka RTG 

Příručka RTG byla vydána, viceprezident ji předá do knihoven. Během října bude v nabídce 

na e-shopu a bude k dispozici i na stánku ČNDT, z.s během konference Defektoskopie 22. 

 

8) web ČNDT, z.s 

Je nutné, aby předsedové skupin důkladně zkontrolovali stránky svých skupin. Jde zejména 

o aktuálnost kontaktních a personálních údajů. Případné změny a novinky zasílat prezidentovi 

společnosti, který následně web aktualizuje.  

 

9) NDT konference 

NDT konference jsou průběžně aktualizovány na webu společnosti, pokud členové ví o nějaké 

konferenci, která na webu není uvedena, tak ji prosím zašlete na email cndt@cndt.cz. 

 

10) Příprava Newsletteru 03/2023 - termín konec března 2023 

Je potřeba promyslet vhodnou náplň Newsletteru 03/2023, např. reportáž z Defektoskopie 2022, 

informace z konaných schůzí a exkurzí jednotlivých skupin, vybrané příspěvky z Defektoskopie 

apod.  

 

11) Různé 

 

Příští schůze výboru je v plánu na pondělí 7. listopadu 2022 v Přerově v podvečer. 

 

 

 

V Brně 27.9.2022        Libor Topolář 

mailto:cndt@cndt.cz

