
Odborný seminář v Bělehradě 

 
 
„ Proces lepení a požadavky na kvalitu lepených spojů 
při výrobě konstrukčních dílů ve strojírenství“ 
 
SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno a Srbská svářečská společnost ANB 
(Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji) společně uspořádali odborný 
seminář zaměřený na problematiku průmyslového lepení, na kvalifikace a 
certifikace v oblasti lepení konstrukčních dílů.  

 
Konal se dne 8. října 2015 v historických 
prostorách Ambasády České republiky 
v Bělehradě.  Účastníky semináře přivítala 
její Excelence Ivana Hlavsová, velvyslankyně 
České republiky v Srbské republice a pan Jiří 
Král, obchodní rada. Přednášky byly 
tlumočeny do srbštiny.  Semináře se 
zúčastnili lidé z mnoha odborných institucí a 
z různých odvětví průmyslové výroby.  
 

Cílem pořadatelů akce bylo získat počáteční indicie o požadavcích srbského 
průmyslového trhu a poskytnout účastníkům informace o procesu lepení 
z hlediska zajištění kvality systému řízení výroby. Nabídli jsme srbským 
strojírenským firmám možnosti snadnějšího uplatnění při získávání evropských 
zakázek na výrobu lepených konstrukčních dílů tím, že budou moci doložit 
kvalifikovaný a certifikovaný proces lepení. Doložení kvality a certifikát na 
proces výroby lepených konstrukčních dílů znamená zvýšení 
konkurenceschopnosti strojírenských firem.  
 
Přednášky semináře byly zaměřeny na širší problematiku lepení a týkaly se 
zejména  
 

- lepidel a chemie                                               
- managementu lepení 
- certifikací procesu lepení 
- kvalifikací personálu lepení 
- aplikací a technologií lepení 
- zkoušení lepených spojů  

 
 
 
V současné době jsou důležitými oblastmi lepení dílů kolejových vozidel, lepení 
v automobilovém a v leteckém průmyslu.  
 
Náplní semináře byla mimo jiné i norma 6701 – lepení kolejových vozidel a jejich 
dílů a systém vzdělávání personálu v oblasti lepení dle směrnic EWF. 



Naším cílem je pečovat o zákazníky tím, že jim pomůžeme certifikovat kvalitu 
výroby lepením a kvalifikovat potřebný personál.  Je důležité sdělovat 
zákazníkům, že certifikace a kvalifikace nevedou jen ke zvýšení kvality 
samotného výrobního procesu a výrobků, ale jsou také předpokladem ke zvýšení 
konkurenceschopnosti firem. Představují velký potenciál k získávání zakázek od 
zahraničních odběratelů. 
 
SVV Praha s.r.o. připravuje v Srbsku další akce orientované na oblast lepení ve 
strojírenství.  
V roce 2016 připravuje 

- kvalifikační kurzy pro personál lepení EAB a EAS v srbském jazyce 
v Bělehradě,  

- kontaktní místo pro zájemce o certifikace, konzultace a poradenství 
- odborný seminář na veletrhu Tehnika  

  
Informace budou průběžně aktualizovány a naleznete na www.svv.cz/serbia 
v srbském jazyce. 
 
Jsme Vám k dispozici v srbském jazyce na: 
Tel. 00420 604 899 192 
tylova@svv.cz    
 
 
Za pořadatele semináře velice děkujeme Ambasádě České republiky za 
pohostinnost a podporu. Všem účastníkům za zájem, aktivní účast a podnětnou 
atmosféru.  
 
Těšíme na další setkání. 
 
Pracovníci Centra Lepení Brno, SVV Praha s.r.o. 
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