
Setkání zkušebních komisařů CWS ANB 24.-25. říjen 2017 

Ve dnech 24.-25. října 2017 proběhlo v pražském hotelu DUO setkání zkušebních komisařů CWS ANB. 

Této akce se zúčastnilo 63 zkušebních komisařů ze všech deseti zkušebních organizací působících 

v systému České svářečské společnosti ANB. Setkání zkušebních komisařů bylo zahájeno Ing. Pavlem 

Fléglem, jednatelem z pořadatelské společnosti SVV Praha, s.r.o. V jeho přednášce byla představena 

25-ti letá historie firmy od založení společnosti v roce 1992 až po současné činnosti a rozsah 

nabízených služeb v oblasti svařování a lepení. Aktuální informace o dění nejen v CWS ANB, ale i 

v komisích EWF a IIW předal ředitel exekutivy CWS ANB Ing. Václav Minařík, CSc.  

 

Po jeho přednášce popřál společnosti SVV Praha, s.r.o. mnoho dalších úspěchů a poděkoval za 

dlouholetou spolupráci s CWS ANB. Symbolicky věnoval naší společnosti kytici 25- ti růží. 

 

Jednatel společnosti SVV Praha, s.r.o. Ing. Pavel Flégl s kolegyní Mgr. Janou Vráblíkovou. 



 

Zajímavá přednáška o revizi normy ČSN EN ISO 9606-1 a systému zkoušek svářečů plastů byla 

prezentována Ing. Miloslavem Musilem. 

  

 

V odpoledním bloku přednášek byli komisaři seznámeni s novými normami a směrnicemi, požadavky 

výrobkových norem na svářečský personál a vadami svarových spojů z praxe. Přednášku přednesl 

vedoucí Zkušební organizace č.19 SVV Praha s.r.o. Ing. David Hrstka, Ph.D. Velmi lákavé a zajímavé 

bylo představení nejnovějšího virtuálního trenažeru distribuovaného společností EWM. V rámci 

představení virtuálního trenažeru byla vyhlášena soutěž zručnosti zkušebních komisařů o hodnotné 

ceny a diplom.  

  



Ve spolupráci společnosti SVV Praha, s.r.o. s firmou Metalco Testing s.r.o   představil novinky a 

praktické zkušenosti v oblasti přípravy a vyhodnocování makroskopických snímků svarových a pájených 

spojů Ing. David Hrstka, Ph.D. V Závěru prvního dne setkání absolvovali účastníci test z odborných 

znalostí z technických pravidel CWS ANB, ze znalosti norem, směrnic a předpisů. Průměrný výsledek 

z testů byl 85%. Ověřeny byly taktéž praktické znalosti ze zkoušek svářečů v podobě vyplnění protokolu 

o zkoušce svářeče dle ISO 9606-1. První den školení byl ukončen společenským večerem s rautem a 

bowlingem. 

 

 

 

 

 



Na druhý den byla připravena exkurze do leteckého muzea KBELY – VHÚ PRAHA. Expozice muzea se 

vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského. V 

současnosti má ve sbírkách 275 letadel, z nichž téměř sto je vystaveno v krytých halách, 25 v nekrytých 

expozičních prostorech, 155 je uloženo v depozitářích a 10 letuschopných je provozováno. 

 

 

 

 

Poděkování patří spolupořádající organizaci CWS ANB a všem zkušebním komisařům za aktivní účast 

na tomto školení. Tato akce byla pořadateli i účastníky vyhodnocena jako velmi zdařilá a přínosná. 

 

                                                                                                                                                        SVV Praha s.r.o. 


