
Prolongace certifikovaných pracovníků 

Dne 4. listopadu 2019 se konalo setkání certifikovaných diagnostiků – 
TRIBODIAGNOSTIKŮ v hotelu Devět Skal, Sněžné – Milovy.  

Setkání se zúčastnilo 106 pracovníků. Prolongaci zahájil předseda odborné skupiny 
TRIBODIAGNOSTIKY pan Ondřej Švec. V úvodu hovořil o certifikaci a vzdělávání 
tribodiagnostiků. V současné době je celkem certifikováno 165 pracovníků. Konkrétně 100 
diagnostiků dosáhlo I. stupně odbornosti, 55 II. stupně a 10 III. stupně. Dále bylo upozorněno 
na nutnost včasného přihlášení pracovníků, kteří potřebují prodloužit certifikát na 
certifikačním orgánu ACM DTO Ostrava u paní Ing. Gabriely Kašokové. Platnost certifikátů 
je podle nově upravených pravidel 5 let. Hovořilo se také o správné etice tribodiagnostiků a o 
dodržování základních předpisů. 

Certifikovaní pracovníci mohou od roku 2019 za své jméno používat titul CTD, kterým 
dokazují svojí certifikaci a odbornost. 

Účastníci byli seznámeni s činností odborné skupiny TRIBODIAGNOSTIKA v roce 2019.  

V únoru a březnu proběhlo školení pro získání certifikátu Tribodiagnostik. Školení se 
účastnilo 25 posluchačů a certifikát získalo 20 uchazečů. 

V březnu se uskutečnil seminář na téma hydraulické kapaliny v hotelu Vigvam v Němčicích u 
Kolína za účasti 60 posluchačů. 

V červnu se konalo školení pro certifikaci, a to pro 8 srbských odborníku, kteří měli zájem 
získat certifikaci podle ISO 17024 Technický diagnostik tribodiagnostik. Závěrečné zkoušky 
a předání certifikátů se uskutečnilo v Bělehradě. 

 V průběhu roku proběhla řada konzultací a bylo vypracováno několik odborných článků pro 
časopisy. 

V rámci prolongace bylo předneseno 6 přednášek.   

Program prolongace:  

 Ondřej Švec – vedoucí sekce 
Tribodiagnostiky ATD ČR 
Úvod, hodnocení činnosti, příprava akcí na rok 2020 

 

 Jiří Klapka  

Klapka Technik, Jablonec nad Nisou 

Význam bezpečnostních listů 

 

 Ing. Pavel Růžička Ph.D. 

Total Česká Republika, s.r.o. 



Novinky tribotechniky a tribodiagnostiky 

 

 Valdemar Neišl 

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu 

Vyhodnocení míry kontaminace pomocí opticko-světelné mikroskopie 

 

 Ing. Peter Ševčík 

MOL ČR s.r.o. 

Tribotechnika na Slovensku 

 

 Ing. Jan Škarka 

Česká společnost pro údržbu, z.s. 

Údržba a tribotechnika 

 

 Diskuze 

 

V závěru je možno jednoznačné konstatovat, že rok 2019 byl úspěšný a potvrdil, že 
tribotechnika a tribodiagnostika je významný obor pro zajištění bezporuchového provozu 
nejrůznějších zařízení. 

 


