
  

DOM - ZO 13, s.r.o. 
ATB pro vyšší svářečský personál v systému CWS ANB 

 

 

Přístupové podmínky do kurzů pro vyšší svářečský personál 
 

Strana 1 z 1 

DOM

ZO 13

Kurz mezinárodní svářečský inženýr – IWE 

Pro přístup do kurzu IWE musí být účastník držitelem diplomu z technické univerzity (s minimálně 5 

lety studia) schválené Ministerstvem školství ČR. 

Kurz mezinárodní svářečský technolog – IWT 

Pro přístup do kurzu IWT musí účastník dovršit 20 let věku. Dále musí účastník splnit jednu 

z následujících podmínek: 

 Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) z technické střední školy uznané v ČR  

 Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) z jiné střední školy než výše uvedené a absolvoval alespoň 

4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy 

Kurz mezinárodní svářečský specialista – IWS 

Pro přístup do kurzu IWS musí účastník splnit jednu z následujících podmínek: 

 Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) ze střední školy  

 Uchazeč je držitelem výučního listu v technickém oboru 

Kurz specialista svařování betonářských ocelí - WRBS 

Uchazeč o kvalifikaci specialisty svařování betonářských ocelí (WRBS) musí být v době nástupu do 

kurzu kvalifikován jako mezinárodní nebo evropský svářečský inženýr nebo technolog nebo specialista 

nebo praktik (IWE/EWE nebo IWT/EWT nebo IWS/EWS nebo IWP/ EWP). Kvalifikace musí být 

v souladu s pravidly EWF / IIW.  

Kurz mezinárodní svářečský praktik – IWP 

Pro přístup do kurzu IWP je nutné, aby účastník byl i zručný při praktickém svařování a měl zkušenosti 

jako svářeč v průmyslu nebo svářečské škole. Kurz je určen pro získání a zlepšení teoretických a 

praktických dovedností. 

 Uchazeč o kvalifikaci mezinárodního svářečského praktika (IWP) musí být v době nástupu do 

kurzu držitelem platného certifikátu. Akceptovatelná je kterákoliv z následujících možností: 

 Platný certifikát podle ISO 9606-1 nebo ISO 9606-2, zkouška musí být provedena v poloze 

H-L045 ss nb, J-L045 ss nb nebo na kombinaci poloh PH+PC, oboje ss nb na stejné skupině 

materiálů 

 Platný certifikát podle ISO 9606-1, zkouška musí kvalifikovat pro polohu PE ss nb  

 Platný certifikát podle ISO 9606-2, zkouška musí kvalifikovat pro polohu PE bs  

 Platný certifikát podle ISO 9606-1, zkouška musí kvalifikovat pro polohy PF i PC, oboje ss nb  

 Platný certifikát podle ISO 9606-2, zkouška musí kvalifikovat pro polohy PF i PC, oboje bs 

 Doporučené minimum pro vstup do kurzu je věk 21 let 

 Doporučené minimum pro vstup do kurzu je praxe minimálně 2 roky jako svářeč kovů 

Kvalifikace „Svářečský instruktor“ v systému CWS ANB 

 Uchazeč o kvalifikaci svářečského instruktora musí být držitelem platného oprávnění IWP nebo 

EWP vydaného ANB (českým ANB nebo ANB jiného státu). Je rovněž možno získat kvalifikaci 

svářečského instruktora v rámci kurzu a zkoušek mezinárodního svářečského praktika IWP. 

 Uchazeč o kvalifikaci svářečského instruktora musí být držitelem platného certifikátu podle 

ISO 9606 alespoň na dvě různé metody svařování 


