
Oslavy 25. výročí založení společnosti SVV Praha s.r.o. a meeting zahraničních 

poboček GSI mbH v Praze ve dnech 13.-14. září 2017 

Společnost SVV Praha, s.r.o. byla založena v srpnu 1992, kdy první zápis do obchodního registru byl 

oficiálně proveden ke dni 28. srpna 1992. Čas velmi rychle plyne a proto je to už celých 25 let, kdy naše 

společnost na trhu České republiky a také velmi často na Slovensku působí. Původní záměr byl 

posunout certifikační činnosti podle norem DIN 18800 a později také DIN 6700 z SLV Hannover do 

Prahy. Prostory pro zahájení činnosti SVV Praha, s.r.o. byly získány privatizací svářečské školy, která 

původně patřila podniku Stavby silnic a železnic, v Praze Krči.  

Od té doby se oblasti činnosti velmi rozšířily a dnes se společnost věnuje vzdělávání svářečského a 

lepícího personálu, včetně vzdělávání vyššího personálu v těchto oblastech. Jsme autorizované školící 

středisko – ATB v rámci CWS ANB pro nejvyšší kvalifikace odborníků ve svařování i v lepení. Střediska 

teoretického vzdělávání provozujeme v Praze a v Brně.  

Pro praktické vzdělávání provozujeme stále vlastní svářečskou školu, současně jsme také Zkušební 

organizací č. 19 pod hlavičkou CWS ANB.  

V oblasti certifikační činnosti jsme akreditováni pro ISO 9001, EN ISO 3834, EN 1090, EN 15085, EN 

ISO 14554 v rámci systému Českého institutu pro akreditaci, činnosti podle stejných norem a celé řady 

dalších realizujeme také podle norem DIN ve spolupráci s SLV a DVS ZERT. 

V rámci zajištění kvality při svařování jsme partnerem pro mnoho firem při kvalifikacích postupů 

svařování (WPQR) i při přejímkách svařovaných konstrukcí. 

Celou dobu našeho působení v oblasti průmyslu, kde se využívají procesy svařování a lepení, 

spolupracujeme s mnoha firmami od nás i ze zahraničí. Z tohoto důvodu jsme na oslavy v Praze mohli 

pozvat jen omezený počet účastníků. Přesto jsme přesvědčeni, že průběh dvoudenního setkání s našimi 

kolegy a dlouholetými partnery, se vydařil. Slavnostní a společenská část proběhla první den akce, dne 

13.9. a následně dne 14.9. byl uspořádán meeting vedení společnosti GSI mbH, vedoucích projektů a 

také části managementu jednotlivých SLV, včetně zástupců zahraničních poboček z Estonska 

(působnost v celém Pobaltí), Ruska, Polska, Egypta, Turecka a Číny. Pobočka GSI mbH v Praze – 

společnost SVV Praha, s.r.o. obsluhuje především český a slovenský trh.  

První den setkání byl zahájen návštěvou rekonstruovaného Národně Technického Muzea (NTM). 

Prohlídka se líbila nejen zahraničním účastníkům, ale možnost této návštěvy muzea přivítala i značná 

část tuzemských hostů. 

 

                                     Expozice doprava je vždy vrcholem prohlídky NTM. 

 



 

 

 

                                                  Část hostů po ukončení prohlídky NTM. 

 

Po prohlídce jednotlivých expozic se celá skupina přesunula procházkou Letenskými sady na vyhlídkový 

bod nad Vltavou, ke kyvadlu. Výhled na panorama Prahy je odtud úchvatný, současně jsme již vyhlíželi 

náš parník Bohemia, kde program prvního dne pokračoval.  

 

 

                                                                     Pražské mosty. 

 

 

 



 

 

 

 

                                  Vše je připraveno, welcome drink vychlazen a nalit. 

 

 

                                                                     Vyplouváme. 

 

 

 

 



 

K tanci a poslechu hrál po celou dobu plavby Dixieland pana Jambora, dostatek jídla i pití jen doplnil 

příjemnou atmosféru setkání. Kromě posezení při hudbě byla využívána i horní paluba, především 

k prohlídkám panoramat Prahy a k focení. 

 

 

                                                                Část hostů při společné plavbě. 

 

                                                 Pohled na Karlův most v pozadí Pražský hrad.. 

 

Účasti všech hostů si velmi vážíme a doufáme, že se jim společný den s námi líbil, a že si pobyt v Praze 

užili. Nelze vyjmenovat všechny zúčastněné, ale kromě zahraničních účastníků uvádíme aspoň 

namátkově účast našich kolegů a dlouholetých partnerů z CWS ANB, Drážního úřadu, Českých drah, 

a.s., SVÚM a.s., zástupců dalších vědecko - výzkumných institucí, průmyslových firem z oblasti 

svařování i lepení, celé řady našich lektorů z kurzů IIW a EWF atd.  



 
 

 

 

Druhý den akce 14.9. proběhnul meeting zahraničních poboček GSI mbH. Představeny byly nové 

projekty, které byly prezentovány následně i v rámci veletrhu Schweiβen & Schneiden v Düsseldorfu: 

 

- dálkové studium inženýrů svařování IWE a inženýrů protikorozní ochrany FROSIO, 

- digitalizace procesu certifikací ve svařování, 

- digitalizace dokumentace pro zkoušky svářečského personálu, 

- praktický výcvik pracovníků, kteří provádějí mechanické spoje, 

- praktická výuka svářečů s pomocí trenažéru SOLDAMATIC, 

Současně byla prezentována činnost jednotlivých poboček i strategické záměry na další rozvoj 

společnosti do budoucích let. 

 

V odpoledních hodinách dne 14.9. byla celá akce úspěšně ukončena. 

  

                        Účastníci meetingu zahraničních poboček GSI mbH v Praze. 

 

                                                                                                                                       SVV Praha s.r.o. 


