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Váţené dámy, váţení páni,  
dovoľte mi v krátkosti nadviazať na príhovor docenta Mazala a podeliť sa s Vami 
o pár spomienok na spoluprácu s českými kolegami v našom odbore skúšania 
tesnosti. Tie sa datujú do roku 1977, kedy sme usporiadali v Piešťanoch prvý kurz 
skúšania tesnosti pre pracovníkov, ktorí sa zúčastňovali výstavby prvej 
československej atómovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach. 
Školenia zastrešoval VÚEZ Tlmače, cez osobu Ing. Eugena Surovčíka. Prvá časť 
školenia – teoretická,  bola, ako som uviedol, v Piešťanoch a druhá časť, praktická sa 
konala v Škode Plzeň a viedol ju nestor československých defektoskopických  
pracovníkov v odbore skúšania tesnosti,  Ing. František Ungr. Záverečné skúšky sa 
konali v Piešťanoch, pod vedením Ing. F. Ungra. V krátkej dobe sa uskutočnilo 
i druhé školenie s rovnakým scenárom. Prvých dvoch školení sa zúčastnili  
pracovníci Škody Plzeň, VÚEZ Tlmače, Chemontu Brno a Cheposu Hradec Králové. 
Nakoľko s výstavbou A1 stúpala potreba ďalších kvalifikovaných kádrov, tak 
organizáciu školení prevzal Dom techniky Bratislava a čiastočne i Dom techniky 
Brno. Školenia sa usporiadúvali  minimálne dva krát ročne. Certifikačný proces začal 
zastrešovať SVUM - Státní výskumný ústav materialů, zloţka CDS, tj. Celostátní 
defektoskopické stredisko, Praha. 
CDS Praha začalo vydávať defektoskopické preukazy (tzv. „modré preukazy“). Od 
samého začiatku sa udeľovala trojstupňová kvalifikácia, presne rovnaká ako platí 
doteraz.  
Z povedaného vyplýva, ţe v našom odbore sa začala úzka spolupráca medzi 
českými a slovenskými odborníkmi rozvíjať od r.1977. A na jej začiatkoch sa podieľali 
z Čechov  Ing. František Ungr, p. Pavel Turek CDS Praha, Ing. Josef Uher zo 
SPŠVE Roţnov p.R. a za slovenských odborníkov to boli vedúci pracovníci z VÚEZ 
Tlmače, menovite Ing. Ľudovít Csekey a Ing. Eugen Surovčík. Postupne sa k nim 
pridal  i nestor slovenskej defektoskopie  skúšania héliom p. Peter Beňo. Spolupráca 
medzi českými a slovenskými odborníkmi pri výchove defektoskopických  kádrov 
z odboru skúšania tesnosti bola dobrá, vzájomne korektná a naše priateľstvá vydrţali 
aţ doteraz, ak pravda, mnoho kolegov uţ ţiaľ neodišlo na večný odpočinok. 
CDS Praha sídlilo  v areáli Výskumných ústavov Praha – Běchovice. V súčasnosti 
v týchto priestoroch sídli firma Dekra CZ. Roky rokúce som chodieval, niekedy 
takmer mesačne na sluţobky do CDS, kde sme riešili otázky ďalšieho  rozvoja 
odborného vzdelávania v odbore skúšania tesnosti. 
Veľkým prínosom pre zvyšovanie kvality v NDT bol vedúci certifikačného strediska 
Ing. Jiří Pitter. Nikdy nezabudnem na jeho korektný a seriózny  prístup pri všetkých 
jednaniach. 
CDS Praha sa postupne začala vybavovať defektoskopickou technikou, ktorá nám 
bola vţdy na Slovensku k dispozícií. Poţičiavanie prístrojov bez jediného problému 
fungovalo aţ do  konca roku 1992. Potom sa prístroje „niekde stratili“ a uţ sme ich 
nikdy nevideli. To bol jediný čierny bod inak dobrej spolupráce, lebo sa domnievam, 
ţe pri delení spoločného majetku sme i my na Slovensku mali dostať alikvotnú časť.  
Chcem zdôrazniť, ţe rozhodujúci význam pri formovaní teoretickej a technickej 
zdatnosti v odbore skúšania tesnosti mali pracovníci Škody Plzeň, zdruţení okolo  
Ing. Františka Ungra. Úsmevné spomienky na časy začiatkov som vloţil do úst Járy 
d´Cimrmana v článku Jára d´ Cimrman – zakladatel defektoskopie zkoušení těsnosti 
(LT); link: http://netesnosti.informacie.sk/files/jara-cimrman-lt.pdf 

http://netesnosti.informacie.sk/files/jara-cimrman-lt.pdf
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Do prehľadu čo nás, Čechov a Slovákov  spájalo v minulosti a teraz chcem uviesť 
i odborný časopis NDT Welding bulletin, ktorý vďačne publikoval všetky príspevky 
písané českými aj slovenskými odborníkmi z NDT LT. 
Dobré priateľské vzťahy vydrţali aţ do súčasnosti, a verím, ţe budú pokračovať aj 
v budúcnosti. Spomeňme nebohého docenta Dubenského z ČVUT Praha, Ing. 
Gábrišku z VÚZ Bratislava, docenta Zbyňka Hůlka z ČVUT Praha, Ing, Bajaníka 
z VÚEZ Tlmače, pani Ing. Hanu Pekařovú z Plzne, defektoskopických pracovníkov  
z EBO 1,2, Dukovany, Temelínu a Mochoviec.  
Všetci tvoríme jednu veľkú rodinu, v ktorej sa vzájomne rešpektujeme.  
Po roku 1989 sa začínajú výraznou mierou do odboru skúšania tesnosti presadzovať 
poţiadavky súvisiace s ochranou ţivotného prostredia, konkrétne s ochranou 
povrchových i podzemných vôd.  
Vodný zákon, ktorý platil od r.1977, je postupne nahradený tak v Českej republike, 
ako aj na Slovensku novými vodnými zákonmi, v ktorých má nezastupiteľné miesto 
i skúšanie tesnosti objektov na nebezpečné látky  - nádrţí, potrubí a záchytných vaní. 
Potreba výchovy nových technikov pre skúšanie tesnosti s citlivosťou v oblasti 10-1 
aţ 10-3 Pam3s-1, výrazne narástla. Je na škodu veci, ţe legislatíva v tejto oblasti NDT 
v Českej republike i v Slovenskej republike sa v ostatných rokoch rozchádza, nie je  
jednotná. Za hlavný nedostatok povaţujem, ţe ani v Čechách a ani na Slovensku nie 
je Vyhláškou určené kritérium tesnosti pre jednotlivé objekty. To vedie 
k nejednotnému výkladu poţiadaviek tesnosti, ktoré ústi niekedy aţ do absurdity.  
Podľa Smernice EÚ kaţdý členský štát Európskej únie si musí zabezpečiť zdroje 
pitnej vody. V Českej republike je prognóza, ţe od r. 2030 nebude dostatok pitnej 
vody v niektorých oblastiach Českej republiky. No a na Slovensku sme sa doteraz 
hrdili, ţe máme na Ţitnom ostrove obrovské zásoby pitnej vody, pokiaľ pred dvomi 
rokmi sa nezistilo, ţe uţ  niektoré loţiská sú kontaminované. Z uvedeného vyplýva, 
ţe i v tejto oblasti, skúšania tesnosti, musíme vzájomne intenzívnejšie spolupracovať, 
aby sme pre budúce generácie v Čechách i na Slovensku zabezpečili dostatok 
najcennejšej potraviny - pitnej vody.  
 


