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Vážení přátelé, členové České slévárenské společnosti,
blíží se konec roku 2003, který byl pro Českou slévárenskou společnost rokem
oslav několika výročí. Naše Společnost si připomněla 80. výročí založení svého
předchůdce, Československého odborného spolku slévárenského, uspořádala
jubilejní 40. slévárenské dny® a vydala 30. ročník svojí tradiční publikace –
Slévárenské ročenky®. Dalším výročím v našem oboru bylo 50 let od zahájení
vydávání časopisu českých a slovenských slevačů „Slévárenství“. Všechny oslavy
poté završila mše svatá, která byla obětována za české slevače. Mši sloužil biskup
brněnský, Jeho Excelence Mons. Vojtěch Cikrle, v chrámu sv. Petra a Pavla
v Brně na Petrově dne 1. 12. 2003, v den svátku svatého Eligia, patrona kováků a
slevačů. Rok nadcházející by však neměl za tím letošním nikterak zaostávat.
Bude to rok, kdy se uskuteční jubilejní 10. ročník veletrhu FOND-EX, vydáme již
31. ročník Slévárenské ročenky®, připravujeme 41. slévárenské dny® a spoustu
dalších tradičních i zcela nových akcí. Je snad proto namístě popřát Vám v této
souvislosti vše dobré v roce 2004, pevné zdraví a dobré zázemí v soukromí,
abychom společně vše úspěšně zvládli. Upřímně také děkuji všem Vám, kteří jste
mi přání úspěšného roku 2004 již zaslali.
Děkuji Vám.
Mgr. František Urbánek
tajemník
 Česká slévárenská společnost
Všechny informace obsažené v tomto bulletinu jsou chráněny autorským právem. S výjimkou
případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. To platí především
pro přetisk, rozmnožování, překlady, kopírování na mikrofilm, ukládání a zpracování
v počítačových systémech.

1. Z A S E D Á N Í P Ř E D S E D N I C T V A Č S S
Zasedání se uskutečnilo 11. 9. 2003 na sekretariátě České slévárenské společnosti v Brně,
Divadelní 6, za účasti 6 členů předsednictva a tajemníka. Jeden člen předsednictva se řádně
omluvil. Jednání zahájil předseda ČSS prof. Elbel, přivítal přítomné a po pravidelné kontrole
úkolů dále řídil jednání podle programu uvedeného v pozvánkách na zasedání.
1. Zpráva o činnosti sekretariátu ČSS (Mgr. Urbánek)
a) Tajemník Mgr. Urbánek podal zprávu o aktivitách sekretariátu ČSS. Bližší
podrobnosti viz Zápis ze 4. rozšířeného výjezdního zasedání VV.
2. Vyhodnocení 40. slévárenských dnů® (doc. Horáček, Mgr. Urbánek)
Hodnocení 40. slévárenských dnů® bylo publikováno v rubrice ČSS v časopise
Slévárenství č. 7/2003, s. 294 – 299 včetně fotodokumentace. Doc. Horáček
zrekapituloval průběh této akce a konstatoval, že vše proběhlo podle očekávání. Účastníků
bylo téměř 200, přednášek 36, počet vystavovatelů byl druhý nejvyšší za celou historii
Slévárenských dnů®. V rámci 40. slévárenských dnů® se uskutečnilo i první zasedání
MEGI mladých za účasti 17 účastníků z 5 zemí, jehož cílem je zapojit do spolupráce na
mezinárodní úrovni studenty, doktorandy a mladé inženýry z oboru slévárenství.
Uskutečnila se také již tradiční tisková konference. Doc. Horáček poděkoval všem, kteří
řídili odborné sekce konference a Mgr. Urbánek informoval, že odměny za řízení sekcí
byly všem vyplaceny. Finančně je akce uzavřena – zisk ze 40. slévárenských dnů® pro
ČSS byl mírně vyšší než v roce předchozím. Předsednictvo vyslovilo přípravnému výboru
40. slévárenských dnů® poděkování a doporučilo VV, aby na svém příštím 4. rozšířeném
zasedání ve dnech 13. – 14. 11. 2003 schválil přípravný výbor 41. slévárenských dnů® ve
stejném složení, tj. za ČSS místopředsedu doc. Horáčka a tajemníka Mgr. Urbánka.
3. Vyhodnocení účasti na veletrhu GIFA a doprovodných akcích (prof. Elbel, doc.
Juřička, doc. Horáček)
Členové předsednictva, kteří navštívili veletrh GIFA, referovali o svých zkušenostech
z letošního ročníku. Technické fórum probíhalo ve dvou sekcích, sborník přednášek byl
publikován na CD. Zasedání MEGI se zúčastnil prof. Elbel a doc. Horáček, za Svaz
sléváren ČR Ing. Stavěníček, Ing. Štourač a Ing. Koplík. Z jednání vyplynulo, že v roce
2004 ČSS uspořádá svoji tradiční Ekonomickou konferenci a seminář Ekologie ve
slévárenství jako mezinárodní konference za účasti zástupců zemí MEGI. Velkou podporu
má rovněž MEGI mladých. Příští MEGI se bude konat v roce 2004 před veletrhem
FOND-EX na Slovensku. Dále doc. Horáček referoval o zasedání Mezinárodní komise
WFO Ekologie ve slévárenství, kterého se zúčastnil a kde představil nové zástupce za ČR.
V návaznosti na závěry z tohoto zasedání doc. Juřička vypracoval koncepci obnovy
činnosti OK pro životní prostředí při ČSS a výzvu k aktivnímu zapojení firem, kterou
zaslal předsednictvu na vědomí. Dále doc. Horáček informoval o průběhu zasedání
exekutivy WFO, kde byli zvoleni její členové pro rok 2004. Prezidentem byl zvolen pan
Buberl z Rakouska, viceprezidentem pan Roland z Norska, pokladníkem pan Suchy
z Polska a generálním sekretářem zůstává pan Turner z Velké Británie. Místa konání SSK
a Technických fór byla potvrzena až do roku 2010. Valná hromada WFO schválila
zvýšení členských příspěvků od roku 2004 na období nejbližších 3 let o 5 %. Zástupci
ČSS předali účastníkům valné hromady zvonečky – upomínkové předměty k 80. výročí
ČSS. Prof. Elbel dále referoval o své účasti na zasedání komise CAEF č. 1 „Profesní
výchova“, která se zabývá výchovou a celoživotním vzděláváním pracovníků ve
slévárenství. Její nejbližší zasedání se uskuteční ve dnech 9. – 10. 10. 2003 v Rimini
v Itálii. Prof. Elbel připraví podklady pro toto jednání a zašle je organizátorům.
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4. Zahraniční aktivity pro 2. pololetí roku 2003 (prof. Elbel)
V dnech 18. – 19. 9. 2003 se uskuteční 43. slovinské slévárenské dny, kterých se za ČSS
zúčastní doc. Horáček, který vystoupí s přednáškou. Maďarské slévárenské dny navštíví
Ing. Veverka a Ing. Kubiš z VUT Brno, kteří se zúčastní zasedání MEGI mladých. Jejich
pobyt je bezplatný bez vložného, zbývá uhradit cestu vlakem. Doc. Horáček přislíbil tyto
náklady zaplatit z fondu VUT. Ve dnech 24. – 26. 9. 2003 se uskuteční IX. mezinárodní
slévárenská výstava METAL v Polsku, Kielce.
5. Výběr přednášek na 66. světový slévárenský kongres (prof. Elbel)
Sekretariát ČSS obdržel v řádném termínu dvě přihlášky přednášek na 66. SSK
v Instanbulu:
- Jelínek, P. – Buchtele, J. – Fiala, J.: Lesklý uhlík a pyrolýza uhlíkatých přísad
bentonitových směsí.
- Šenberger, J. – Stránský, K. – Levíček, P. – Doležal, P.: Změny koncentračního pole
uhlíku, manganu a mědi v eutektické buňce litiny s kuličkovým grafitem.
Předsednictvo tyto přihlášky projednalo a schválilo.
6. (Ne)činnost Institutu vzdělávání ve slévárenství® a odborné akce ve 2. pololetí roku
2003 (prof. Elbel)
Prof. Elbel a doc. Šenberger předložili návrhy akcí, které by se ještě letos mohly
uskutečnit a předali je Ing. Muselíkovi. Prof. Elbel využil návštěvy veletrhu GIFA ke
sběru propagačních materiálů o systémech vzdělávání v jiných zemích. Ing. Šlajs
informoval předsednictvo o tom, že firma METOS jako výhradní zástupce firmy
NOVACAST založila slévárenské technologické centrum vybavené pro simulaci
slévárenských postupů a nabízí využít tuto možnost v rámci Institutu vzdělávání. V tomto
bodu jednání byl rovněž zrekapitulován plán odborných akcí do konce letošního roku.
7. Příprava 4. zasedání VV (prof. Elbel)
Předsednictvo stanovilo termín 4. rozšířeného výjezdního zasedání VV na 13. – 14. 11.
2003. Zasedání se uskuteční ve Velké Bíteši v penzionu „U Raušů“. Předsednictvo
rovněž připravilo program zasedání.
8. Různé
- Čestný člen ČSS – Ing. Manoušek
Prof. Elbel informoval předsednictvo o reakci Ing. Manouška na jeho jmenování
čestným členem ČSS. Ing. Manoušek se dodatečně omluvil a vysvětlil, proč se
nemohl dostavit k převzetí tohoto vyznamenání. Prof. Elbel předal tyto materiály doc.
Němcovi, který přislíbil předat vyznamenání Ing. Manouškovi v Praze v rámci
nejbližšího Klubového večera.
- 75. narozeniny prof. Engelse
Prof. Elbel informoval o korespondenci s prof. Engelsem, který po návratu z 40.
slévárenských dnů® zaslal ČSS děkovný dopis. K 75. narozeninám zaslal prof. Elbel
prof. Engelsovi za ČSS blahopřání a prof. Engels za něj písemně poděkoval.
- SPŠ slévárenská
Prof. Elbel informoval o existenčních problémech SPŠ slévárenské. Ředitel školy Ing.
Kaláb požádal ČSS o intervenci u Rady Jihomoravského kraje, která by mohla přispět
k rozhodnutí o zachování SPŠ slévárenské. Prof. Elbel zaslal svoje stanovisko z pozice
vedoucího katedry TU-VŠB Ostrava a předsednictvo pověřilo tajemníka ČSS Mgr.
Urbánka, aby podobné dopisy poslal jménem ČSS.
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-
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Smlouva o spolupráci s TERINVEST Praha
Tajemník Mgr. Urbánek předložil předsednictvu návrh smlouvy o spolupráci, který
sekretariátu ČSS zaslala společnost TERINVEST Praha, organizátor technických
veletrhů MACH, FINET a METAL. Členové předsednictva se s textem návrhu
seznámili a konstatovali, že podmínky jsou jednostranně výhodné pouze pro
TERINVEST Praha. Navíc se jedná do jisté míry o konkurenci Slévárenským dnům®
a není proto v zájmu ČSS tuto smlouvu uzavřít. Předsednictvo ČSS pověřilo
tajemníka ČSS sdělením tohoto stanoviska zástupcům společnosti TERINVEST
Praha.
Časopis Technik
Prof. Elbel informoval předsednictvo o přípravě říjnového čísla časopisu Technik,
které má být věnováno slévárenství. Redakce nabídla České slévárenské společnosti
možnost publikovat článek o její historii a činnosti. Předsednictvo pověřilo předsedu
ČSS prof. Elbela a tajemníka Mgr. Urbánka zpracováním tohoto příspěvku.
Mše svatá za české slevače
Rok 2003, který se nese v duchu oslav 80 let od založení Československého
odborného spolku slévárenského, 40. slévárenských dnů® a 50. výročí zahájení
vydávání časopisu českých a slovenských slevačů „Slévárenství“, bude završen mší
svatou, která bude obětována za české slevače. Ing. Levíček připravil dopis
brněnskému biskupství, tajemník Mgr. Urbánek ho upraví a odešle. (Poznámka
tajemníka: kancelář biskupa mezitím na dopis kladně odpověděla. Mši bude sloužit
biskup brněnský, jeho excelence Mons. Vojtěch Cikrle, v chrámu sv. Petra a Pavla
v Brně na Petrově dne 1. 12. 2003, v den svátku svatého Eligia, patrona kováků a
slevačů, v 17.30 hod. Předsednictvo ČSS vyzvalo všechny zájemce, aby se této mše
zúčastnili.

4. Z A S E D Á N Í V Ý K O N N É H O V Ý B O R U Č S S
4. rozšířené výjezdní zasedání výkonného výboru se uskutečnilo ve dnech 13. – 14. 11. 2003
v penzionu „U Raušů“ ve Velké Bíteši za účasti 16 členů VV, 3 členů dozorčí rady, 9
předsedů OK a OV a tajemníka ČSS. 1 člen VV a 3 předsedové OK byli řádně omluveni.
Předseda ČSS prof. Elbel podal informace z 1. zasedání předsednictva ČSS, které se
uskutečnilo 11. 9. 2003 na sekretariátě ČSS v Brně. V této souvislosti se zabýval i kontrolou
úkolů. Poté tajemník Mgr. Urbánek informoval o těch aktivitách sekretariátu, které nebyly
projednány v dalších bodech tohoto zasedání:
a) organizační zajištění 3. rozšířeného zasedání VV ČSS, účast na něm dne 2. 6. 2003,
vypracování a rozeslání zápisu ze zasedání;
b) organizační zajištění 1. zasedání předsednictva ČSS, účast na něm dne 11. 9. 2003,
vypracování a rozeslání zápisu ze zasedání;
c) vydání INFORMÁTORu č. 37;
d) zaslání přihlášek přednášek pro 66. SSK v Istanbulu;
e) spolupráce s OK pro LKG při přípravě 52. zasedání dne 2. 7. 2003 na ČVUT v Praze,
zpracování ekonomických výsledků;
f) spolupráce s OK ekonomickou při zasedáních řešitelského týmu projektu „Ověření
modelu průběžného sledování nákladů odlitků v českých slévárnách (projekt IV)“;
g) korektura rubriky ČSS v časopise Slévárenství;
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h) spolupráce s OV VČ při přípravě 11. semináře na téma „Ekologie a slévárenství“, který
se uskuteční dne 19. 11. 2003 v Hradci Králové;
i) účast na setkání ředitelů slévárenských učilišť, škol a vedoucích kateder vysokých škol
dne 16. 10. 2003 na SPŠ slévárenské v Brně;
j) účast na 32. klubovém večeru slevačů na ČVUT Praha dne 6. 11. 2003, předání čestného
členství Ing. Manouškovi;
k) účast na tiskové konferenci k 10. mezinárodnímu veletrhu FOND-EX 2004 dne 11. 11.
2003 v Praze;
l) zpracování výzvy do časopisu Slévárenství k účasti na mši svaté v Brně na Petrově dne 1.
12. 2003 v 17.30 hod.;
m) průběžná aktualizace internetových stránek ČSS;
n) absolvování pravidelné kontroly hasicích přístrojů na sekretariátě ČSS;
o) podání daňového přiznání Finančnímu úřadu Brno I za finanční dar od ČSVTS Praha na
odbornou činnost ČSS v roce 2003 ve výši Kč 50.000,--;
p) podání žádosti ČSVTS Praha o poskytnutí finanční dotace na úhradu členského příspěvku
ČSS do WFO na rok 2003;
q) zajištění opravy plynového kotle etážového topení na sekretariátě ČSS;
r) zajištění opravy vodovodní baterie na sekretariátě ČSS;
s) zajištění opravy poškozené zdi na sekretariátě ČSS;
t) likvidace zatečení do prostor sekretariátu ČSS z bytu nad ním.
1. Vyhodnocení 40. slévárenských dnů®, příprava 41. slévárenských dnů®, schválení
přípravného výboru (prof. Elbel, Mgr. Urbánek)
Předseda ČSS prof. Elbel seznámil VV se stanoviskem předsednictva ČSS, které se
hodnocením 40. slévárenských dnů® zabývalo na svém 1. zasedání dne 11. 9. 2003 (viz
Zápis z 1. zasedání předsednictva). Přítomní se shodli na tom, že čas vymezený pro
přednesení přednášek je krátký, což se odráží v nízké návštěvnosti. Možným řešením by
bylo rozdělení do sekcí. Mgr. Urbánek informoval o jednání zástupců ČSS s ředitelkou
KC Brno Ing. Sedlákovou o přípravě 41. slévárenských dnů®. Ing. Zivčáková odešla na
mateřskou dovolenou, nahradit by ji měla Ing. Zdeňka Krejčí. Ing. Sedláková vypracuje
cenovou nabídku pro 41. slévárenské dny® do 15. 12. 2003. Přislíbila, že nájemné by se
mohlo zvýšit jen nepodstatně na Kč 65.000,-. Zástupci ČSS stanovili tento limit jako
nejvyšší přijatelný. Byli ovšem upozorněni na připravované zvýšení cen stravovacích
služeb, což souvisí se změnami účtování DPH. Do konce roku 2003 by se měly podepsat
smlouvy ČSS s KC Brno a se Svazem sléváren ČR. Pro zvýšení zisku ze 41.
slévárenských dnů® je snaha získat jako sponzory banky, pojišťovny, stavební spořitelny,
prodejce mobilních telefonů či výpočetní techniky apod. Ti by mohli v tiskovinách pro
41. slévárenské dny® publikovat svoje inzeráty, případně se akce zúčastnit jako
vystavovatelé. Mgr. Urbánek vyzval všechny přítomné, aby v tomto směru pomohli.
2. Kontrola plnění konkrétních úkolů členů VV (prof. Elbel)
- Ing. Jan Andres a Ing. Václav Dobiáš – připravit návrh opatření na zvýšení image
slévárenství. Podle názoru předsedy ČSS prof. Elbela se tento úkol zatím neplní. Ing.
Andres upozornil, že je to úkol dlouhodobý. Poté přednesl soubor návrhů, které jsou
v silách ČSS. Ing. Dobiáš doplnil svůj návrh – zavést učební obor s maturitou.
Předseda ČSS prof. Elbel jako příklad uvedl výstavu uspořádanou na VŠB-TU
Ostrava. Jmenované členy VV vyzval, aby svoje návrhy předložili v písemné podobě
do konce listopadu 2003.
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-

prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. – předseda ČSS
Ing. Jiří Hampl, PhD. – předseda OK pro tavení litin
doc. Ing. Milan Horáček, CSc. – místopředseda ČSS, mezinárodní spolupráce,
odborný garant SD
doc. Ing. Ivo Juřička, CSc. – místopředseda ČSS, organizace odborné činnosti a OK
Ing. Václav Kořínek – oživení činnosti OV SevČ
Ing. Lenka Kubátová – spolupráce s hospodářem ČSS, podílet se na vyhodnocení
hospodaření ČSS v roce 2003 a přípravě rozpočtu pro rok 2004
Ing. Ivo Lána – předseda OK pro neželezné kovy
Ing. Petr Levíček, CSc. – hospodář ČSS
Ing. Miroslav Lubojacký a Ing. Jan Coufal – oživení činnosti OV SMaS, zatím
neplněno
doc. Ing. Antonín Mores, CSc. – předseda OK pro litinu s kuličkovým grafitem
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. – vyhodnocení soutěže diplomových prací
Ing. Jan Šlajs – šéfredaktor Slévárenské ročenky®
Ing. Václav Špatenka – spolupráce s OK pro lití pod tlakem
Ing. Aleš Veverka – MEGI mladých
Ing. Roman Wegschmied – prezentace OK na I-net stránkách ČSS, oživení činnosti
OK MARS. Ing. Wegschmied připravil návrh na prezentaci OK na webových
stránkách ČSS.
Vladimír Drdáček – spolupráce s předsedou OV ZČ Ing. Hučkou
Ing. František Střítecký – předseda dozorčí rady

3. Kontrola plnění usnesení valné hromady ČSS (prof. Elbel)
Valná hromada ČSS uložila výkonnému výboru tyto úkoly:
- pokračovat v jednáních o ustavení Rady českého slévárenství s cílem zlepšení
spolupráce společností a svazů působících ve slévárenském průmyslu ČR – úkolu se
ujal předseda ČSS prof. Elbel a v této záležitosti již několikrát jednal se Svazem
sléváren ČR. Svaz sléváren zatím nemá zájem tuto Radu ustavit.
- připravit opatření na zvýšení image slévárenství – úkol byl přidělen Ing. Andresovi a
Ing. Dobiášovi (viz bod 4. tohoto zápisu).
- projednat se Svazem sléváren ČR možnost udělení výjimky z procentní přirážky na
dovoz hliníku po vstupu ČR do EU – záležitost byla projednána se Svazem sléváren
ČR, který v této věci podnikl určité kroky, připravil anketu a jednal na MPO. Předseda
ČSS prof. Elbel bude tuto záležitost dále sledovat.
- dopracovat náplň činnosti Institutu vzdělávání ve slévárenství® – úkol zůstává bez
pokroku, na toto zasedání byl přizván Ing. Muselík, který se však dodatečně omluvil.
4. Diskuze ke „Strategii ČSS pro léta 2003 – 2005“, vystoupení předsedů OK a OV
(prof. Elbel, předsedové OK a OV)
Předseda ČSS prof. Elbel zpracoval materiál „Strategie ČSS pro léta 2003 – 2005“, který
obdrželi všichni přítomní členové VV, a který bude publikován ve Slévárenské ročence
2004®. Poté vystoupili předsedové OV a OK.
- Předseda OV ZČ Ing. Hučka informoval o činnosti v roce 2003. Kromě pravidelných
většinou výjezdních zasedání spojených s návštěvou sléváren či muzeí OV uspořádal
konferenci ke 100. výročí narození Chvorinova „Slévárenské pochody při výrobě
odlitků“ zaměřenou především na tepelné pochody. Zastoupeny byly téměř všechny
vysoké školy se slévárenskou specializací. Konferenci navštívilo cca 45 účastníků.
Poté byl uspořádán zájezd do slévárny. Ing. Hučka se rovněž zúčastnil německo-

4. Z A S E D Á N Í V Ý K O N N É H O V Ý B O R U Č S S

-

-

-

-

-

-

-

českého kolokvia, kde vystoupil s přednáškou „Litinové odlitky umělecké
architektury v západních Čechách“. Častým problémem je získání souhlasu
k exkurzím do sléváren a nízký počet účastníků zasedání. OV ZČ plánuje uspořádat
další celostátní konferenci v červnu 2004.
Předseda OV VČ Ing. Novotný informoval, že OV se schází 6 – 8 x ročně. V letošním
roce uspořádal v Hradci Králové dne 10. 9. 2003 seminář „Informační technologie a
řízení sléváren“, tematický zájezd do Technického muzea v Brně, a na 19. 11. 2003
připravuje 11. odborný seminář „Ekologie ve slévárenství“. OV VČ rovněž oživuje
činnost OK pro životní prostředí. Ing. Novotný informoval o přípravě volby nového
předsedy OV VČ a poděkoval tajemníkovi ČSS a VV za dosavadní spolupráci.
Předseda OV SMaS doc. Kořený uvedl, že jeho funkce se propojuje s ostatními a
proto nelze hovořit jenom o činnosti OV. V ostravském regionu byla uspořádána celá
řada odborných akcí na různá témata včetně zasedání některých OK na VŠB-TU
v Ostravě. Členové se rovněž aktivně zúčastňují organizační přípravy i samotné
mezinárodní konference „SPOLUPRÁCE“. Předseda ČSS prof. Elbel připomněl
konkrétní úkol Ing. Lubojackého a Ing. Coufala, a to oživení činnosti OV SMaS.
Předseda OV StřČ doc. Němec uvedl, že tradičními akcemi jsou Klubové večery na
ČVUT v Praze; poslední 32. se uskutečnil dne 6. 11. 2003 za účasti tajemníka ČSS
Mgr. Urbánka, který předal čestné členství Ing. Manouškovi. Sponzorem byla firma
Beneš a Lát, která prezentovala svoji produkci tlakotěsných odlitků. OV StřČ rovněž
spolupracuje s OK pro LKG při přípravě jejích pravidelných zasedání na ČVUT
v Praze.
Ing. Kořínek referoval o aktivitách v severních Čechách.
Předseda OK pro formovací materiály Ing. Burian informoval, že v této OK pracuje
33 členů a v podskupinách kolem 70. Činnost je zaměřena na vlastní zasedání, z nichž
3 ročně jsou ve slévárnách a 1 výjezdní. V letošním roce v březnu bylo slavnostní
zasedání ke 40. výročí založení OK. V loňském roce byly uspořádány 2 tematické
zahraniční zájezdy. Další aktivity vyvíjejí podskupiny, z nichž nejaktivnější je
podskupina pro bentonitové formovací směsi. V oblasti mezinárodní spolupráce se
OK účastní činnosti mezinárodní OK WFO. OK každoročně organizuje mezinárodní
monotematické konference, pro příští rok se připravuje konference na téma „Vady
odlitků způsobené formovacími materiály“, která se uskuteční ve dnech 20. – 21. 4.
2004 v hotelu Devět skal. OK se rovněž věnuje publikační činnosti.
Předseda OK pro LLG Ing. Hampl uvedl, že OK se schází 2 x ročně na VŠB-TU
v Ostravě, nejbližší se uskuteční 4. 12. 2003 s exkurzí do ŽDB Bohumín. Podle
adresáře má OK cca 80 členů, zasedání se zúčastňuje cca 25 z nich.
Předseda OK pro LKG doc. Mores informoval, že OK má pravidelná 2 zasedání
ročně, kterých se zúčastňuje cca 40 účastníků a sponzorské firmy. Druhé letošní
zasedání se připravuje na 10. 12. 2003 na ČVUT Praha. Doc. Mores je rovněž členem
mezinárodní OK při WFO a nepřetržitě se zúčastnil všech posledních 24 zasedání.
Předseda OK pro tavení oceli na odlitky Ing. Dokoupil uvedl, že OK uspořádala ve
dnech 22. – 24. 4. 2003 16. celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a
litiny s kuličkovým grafitem v Uničově a Lošticích a ve dnech 2. – 3. 10. 2003 100.
zasedání OK v Řece. Pro rok 2004 OK připravuje 16. celostátní konferenci „Výroba a
vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem“, která se uskuteční ve
dnech 14. – 15. 9. 2004 ve Svratce.
Předseda OK technologické doc. Roučka, který musel zasedání předčasně opustit,
informoval předsedu ČSS prof. Elbela o aktivitách této OK. V letošním roce se
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podařilo uspořádat tematický zájezd na veletrh GIFA. Pro velké vytížení služebními
aktivitami se doc. Roučka nemůže funkci předsedy OK plně věnovat, výpomoc
přislíbil pan Brhel.
Za omluveného předsedu OK pro lití pod tlakem pana Smutného referoval Ing.
Špatenka. Informoval, že OK uspořádala zasedání spojené s exkurzí dne 14. 5. 2003
v Kovolitu Modřice za účasti 60 účastníků. Dne 6. 11. 2003 se uskutečnilo zasedání
OK v Motor Jikov České Budějovice.
Předseda OK pro neželezné kovy Ing. Lána poděkoval firmě METOS Chrudim a OV
VČ za pomoc při udržení aktivit OK v době jeho nemoci. Dále informoval o přípravě
pravidelného semináře z oblasti materiálu, technologie a metalurgie.
O obnově činnosti OK pro životní prostředí referoval předseda OV VČ Ing. Novotný.
Pro funkci předsedy této OK se podařilo získat Ing. Bláhu, se kterým byla obnova
činnosti OK již projednána.
O aktivitách, které svým charakterem patří do oblasti OK pro vzdělávání, referoval
předseda ČSS prof. Elbel a informoval o setkání ředitelů slévárenských učilišť, škol a
vedoucích kateder vysokých škol dne 13. 5. 2003 na sekretariátě ČSS v Brně a dalším
dne 16. 10. 2003 na SPŠ slévárenské v Brně.
Předseda OK pro historii slévárenství a umělecké lití Ing. Mrázek uvedl, že jeho
výzva k oživení této OK se nesetkala s patřičnou odezvou. Dalším krokem proto bude
adresná výzva. Náplň činnosti Ing. Mrázek spatřuje ve zmapování novodobé historie
sléváren.
Předseda OK ekonomické doc. Kafka informoval o řešení projektů, pořádání
odborných seminářů a mezinárodních konferencí. V roce 2003 se uskutečnilo 16.
zasedání OK v Liberci, 17. v Strojtex Dvůr Králové nad Labem, 18. v METOS
Chrudim. 18. 12. 2003 se uskuteční oponentura Projektu IV.

5. Hodnocení odborných akcí ve 2. pololetí roku 2003 (prof. Elbel)
Předseda ČSS prof. Elbel uvedl přehled odborných akcí ČSS ve druhém pololetí roku
2003 s jejich stručným hodnocením:
2. 7. 2003 – 52. zasedání OK pro LKG na ČVUT v Praze
10. 9. 2003 – seminář „Informační technologie a řízení sléváren“ v Hradci Králové
30. 9. – 1. 10. 2003 – konference „Slévárenské pochody při výrobě odlitků“ v Plzni
2. – 3. 10. 2003 – 100. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky, hotel Javor v Řece
7. 10. 2003 – 18. zasedání OK ekonomické v Chrudimi
14. – 15. 10. 2003 – 11. pracovní zasedání podskupiny pro bentonitové formovací směsi
OK pro formovací materiály, KOVOSVIT MAS, a.s., Sezimovo Ústí
6. 11. 2003 – zasedání OK pro lití pod tlakem, České Budějovice
6. 11. 2003 – 32. klubový večer slevačů, ČVUT Praha
19. 11. 2003 – 11. odborný seminář „Ekologie ve slévárenství“, Hradec Králové
25. – 26. 11. 2003 – 147. pracovní porada OK pro formovací materiály, Přerov
4. 12. 2003 – zasedání OK pro LLG na VŠB-TU Ostrava
10. 12. 2003 – 53. zasedání OK pro LKG na ČVUT v Praze
18. 12. 2003 – oponentura projektu OK ekonomické
6. Zpráva z veletrhu GIFA a doprovodných akcí (prof. Elbel, doc. Juřička, doc.
Horáček)
Předseda ČSS prof. Elbel zopakoval zprávu, která zazněla na 1. zasedání předsednictva
ČSS dne 11. 9. 2003 (viz Zápis z 1. zasedání předsednictva).
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7. Různé
- Vyhodnocení nejlepších studentských prací
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek informoval VV o přihláškách diplomových prací do
soutěže o nejlepší studentskou práci v oboru slévárenství a připomněl VV termíny pro
jejich vyhodnocení. Sekretariát obdržel celkem 6 diplomových prací:
1. Bedrlík, D.: Využití termické analýzy pro výpočet objemových změn tuhnoucí
litiny, VŠB–TU Ostrava
2. Diviš, V.: Vliv porezity na index kvality hliníkových slitin, VUT Brno
3. Hrazdira, D.: Řešení rozpadavosti směsí s alkalickými silikáty po vysoké tepelné
expozici forem a jader, VŠB–TU Ostrava
4. Hrbáč, D.: Průběžné sledování nákladů při výrobě odlitků – možnosti operativního
zjišťování skutečných nákladů v podmínkách slévárny NOVÁ HUŤ, a.s. Ostrava,
VŠB–TU Ostrava
5. Tuček, J: Možnosti nedestruktivní kontroly jakosti pro odlitky z litin a Al-slitin,
VUT Brno
6. Wiedermann, J.: Problematika výroby tenkostěnných odlitků ze slitin Al metodou
vytavitelného modelu, VUT Brno
VV jmenoval komisi pro vyhodnocení těchto prací ve složení: doc. Šenberger, Ing.
Střítecký, Ing. Wegschmied.
- Projekt OK ekonomické
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek předložil členům VV přihlášku OK ekonomické
k návrhu projektu pro rok 2004 pod názvem „Problémy snižování nákladů ve
slévárnách a uplatnění vyvinutých metodik k průběžnému řízení nákladové spotřeby
(projekt V)“. Ve zdůvodnění se uvádí, že OK ekonomická v současné době dokončuje
studii Projekt IV zaměřenou na ověření metodiky průběžného sledování nákladů
sledovaných odlitků. V rámci této studie byly v provozních podmínkách ověřeny
metodické zásady průběžného sledování nákladů odlitků vyvinuté v Projektu III.
Dokončovaný Projekt IV ověřil tyto zásady v provozních podmínkách na tekuté fázi,
formovacích hmotách a cídírně ve slévárnách ESB a Strojtex. Financování projektu se
předpokládá příspěvkem z fondu OK ekonomické, příspěvkem zúčastněných sléváren
(za každou slévárnu Kč 10.000,- – 20.000,-) a příspěvkem ČSS ve výši Kč 40.000,-.
Po ukončení projektu bude uspořádán seminář pro zástupce sléváren a hlavní
výsledky získané řešením projektu budou publikovány. VV návrh projektu projednal,
schválil ho, avšak požadovaný finanční příspěvek ČSS snížil na Kč 25.000,-- pro rok
2004. Pokud by průběžné ekonomické výsledky ČSS v posledním čtvrtletí roku 2004
umožnily uvolnit více finančních prostředků, VV o tom rozhodne koncem roku 2004.
Předseda ČSS prof. Elbel doporučil přehodnotit zásady pro přidělování finančních
prostředků z rozpočtu ČSS na řešení projektů OK a OV.
- Stanovení termínu valné hromady ČSS pro rok 2004
VV rozhodl, že valná hromada ČSS se v roce 2004 uskuteční jako doprovodný
program veletrhu FOND-EX dne 20. 5. 2004 v 15.00 hod. na Výstavišti v Brně. Valné
hromadě bude předcházet 6. zasedání VV, které se uskuteční tentýž den v dopoledních
hodinách.
- Vypovězení termínovaného vkladu
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek informoval VV o vypovězení termínovaného vkladu ze
strany Komerční banky. Úroky z termínovaného vkladu postupně klesaly z původních
cca 12% na posledních 1,19%. To je také důvodem, proč se nepodaří naplnit rozpočet
ČSS na rok 2003 v příjmové položce Úroky. Tajemník zjišťoval nové možnosti
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výhodného uložení finančních prostředků ČSS, avšak žádný výhodný produkt banka
nenabízí. Termínovaný vklad ve výši Kč 500.000,-- se tak vrátil na běžný účet ČSS.
Průběžné výsledky hospodaření ČSS v roce 2003
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek předložil členům VV výsledky hospodaření ČSS v roce
2003 od ledna do září. Hospodářský výsledek představuje ztrátu ve výši Kč
109.728,27. Tato skutečnost odpovídá mimořádným zvýšeným nákladům ČSS v roce
2003, mezi něž patří náhrada za ztrátu zpětného projektoru, nákup dataprojektoru,
pořízení upomínkových zvonečků pro 40. slévárenské dny®, cestovní náhrady za
zahraniční služební cesty vrcholných představitelů ČSS, slavnostní večeře v hotelu
Santon při příležitosti oslav 80. výročí ČSS a v neposlední řadě vyšší náklady OK,
které v roce 2003 doposud utratily více prostředků než v roce předchozím. Jedná se o
výdaje mimořádné, které by se neměly v následujícím roce opakovat. Proto tuto ztrátu
není třeba považovat za kritickou, přestože není předpoklad, že by se ji podařilo do
konce roku 2003 snížit. VV vzal tyto informace na vědomí.
Kalendář odborných akcí na rok 2004
Předseda ČSS prof. Elbel zpracoval kalendář odborných akcí ČSS a jiných pořadatelů
na rok 2004.
Inzerce na I-net stránkách
Ing. Wegschmied vystoupil s návrhem poskytnout I-net stránky ČSS pro placenou
inzerci firem. VV pověřil tajemníka Mgr. Urbánka, aby tyto možnosti prověřil.
Doplňovací volby do předsednictva ČSS
V souvislosti s odchodem do důchodu oznámil Ing. Špatenka, že se vzdává své funkce
člena předsednictva ČSS. VV vzal tuto informaci na vědomí a v doplňovacích volbách
zvolil za nového člena předsednictva ČSS Ing. Iva Lánu všemi svými hlasy.

VIII. R E P R E Z E N T A Č N Í P L E S S L E V A Č Ů
Svaz sléváren České republiky
Sdružení přesného lití
redakce časopisu Slévárenství
Česká slévárenská společnost
pořádají v kulturním středisku RUBÍN Brno–Žabovřesky, Makovského nám. 3

10. ledna 2004
VIII. reprezentační ples slevačů
Začátek plesu je v 19 hodin, ukončení ve 3 hodiny.
K tanci, poslechu a zpěvu hrají taneční hudba a cimbálová muzika.
Bohatá tombola, číslované stoly lze rezervovat.
Vstupenky v ceně Kč 200,-- je možno objednat.
na sekretariátě Svazu sléváren České republiky, Technická 2, Brno
tel.: 541 142 642, fax: 541 142 644, e-mail: svaz@svazslevaren.cz
Srdečně zvou pořadatelé.

S L É V Á R E N S K Á R O Č E N K A®
Sekretariát České slévárenské společnosti má stále ještě k dispozici Slévárenskou ročenku
2003 za Kč 300,-- a některé dřívější ročníky této publikace za Kč 150,--. Kromě odborných
statí Ročenka obsahuje adresáře Světové slévárenské organizace WFO a Žluté stránky –
adresář dodavatelů strojů, zařízení, materiálů, surovin a služeb pro slévárny v České republice
včetně odborné specifikace dodávek. Nabízené publikace můžete objednat na adrese
sekretariátu ČSS poštou, faxem, e-mailem, nebo odebrat osobně.
Slévárenskou ročenku 2004 připravujeme k vydání v prvním kvartálu roku 2004. Objednávky
již nyní přijímá sekretariát České slévárenské společnosti.
Využijte tuto možnost a doplňte si titul Slévárenská ročenka®
o ročníky, které ve vaší knihovně chybějí.

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ČSS
Vážení členové České slévárenské společnosti,
dovoluji si Vám připomenout zásady pro úhradu členských příspěvků.
1. Členské příspěvky je třeba uhradit vždy do 31. března v příslušném kalendářním roce.
Pozdější úhrada podléhá penalizaci ve výši 50 %.
2. Členské příspěvky lze uhradit přiloženou poštovní poukázkou, pro kterou platí následující
zásady stanovené Českou poštou:
v dělených bílých okénkách se mohou používat pouze číslice, v údaji Kč navíc znak „=“,
který se píše před částku. Pokud nejsou haléře, místo se doplňuje nulami. Jiné znaky
nelze používat!
K vypisování se doporučuje Centropen černé barvy.
V okénku V. symbol uveďte svoje členské číslo.
3. Členské příspěvky můžete uhradit i přímým bankovním převodem na účet České
slévárenské společnosti u Komerční banky Brno-venkov, číslo účtu 30736-641/0100.
4. Členský příspěvek můžete uhradit i hotově do rukou tajemníka ČSS, který Vám na
požádání vystaví doklad o úhradě.
5. Výše členských příspěvků za kalendářní rok činí:
Kč
Kč

30,-- individuální člen bez výdělku (student, doktorand, důchodce)
100,-- výdělečně činný individuální člen – státní příslušník ČR nebo cizí
státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
Kč
200,-- individuální zahraniční člen
Kč 10.000,-- kolektivní člen
6. Při úhradě příspěvku poštovní poukázkou nebo bankovním převodem obdržíte členskou
známku poštou, při úhradě v hotovosti ji dostanete na místě. Ve výjimečných případech je
možné poslat členskou známku předem na dluh s tím, že platba se s důvěrou očekává.

ANKETA VÝKONNÉHO VÝBORU ČSS
Výkonný výbor České slévárenské společnosti vyhlašuje anketu na téma:

Proč mám rád ten slévárenský obor
Písemné příspěvky na dané téma v rozsahu maximálně ½ normostrany zasílejte na adresu
sekretariátu ČSS do 31. ledna 2004. Využít můžete i fax (542 214 481) nebo elektronickou
poštu (slevarenska@volny.cz).
Nejlepší příspěvky budou vyhodnoceny a publikovány v časopise Slévárenství.

SVATÝ ELIGIUS
Svatý Eligius, francouzský kněz, biskup a misionář, se narodil asi roku 588 v Limoges a
zemřel 1. 12. 660 v Noyon. Je patronem čeledínů a sedláků, zlatníků a stříbrotepců,
podkovářů a kovářů, horníků, puškařů, zámečníků, kovodělníků, mincmistrů, rytců, hodinářů,
kolářů, kočích, sedlářů, obchodníků s koňmi, výrobců lamp, košíkářů, nájemců koní a
zvěrolékařů.
Eligius byl vysoce vážený zlatník a za franckých králů Chlotara II. a Dagoberta I. byl
mincmistrem u dvora. Pro panovníky se stal Eligius kromě svého úřadu také důležitým
rádcem.
Už za svého působení na královském dvoře
zakládal kostely a kláštery v Noyon, Paříži,
Solignac aj. Byl také známý vykupováním
otroků. Po smrti Dagoberta opustil dvůr a v 50
letech byl vysvěcen na kněze.
V roce 641 byl jmenován biskupem v Noyon.
Svoji pozornost a pastorační činnost zaměřoval
na obrácení pohanů a přijetí křesťanství
především během misijních cest do Flander, kde
rovněž zakládal kostely a kláštery.
Po smrti byl velice uctíván, pohřben je
v katedrále Notre-Dame v Noyon. Ve výtvarném
umění je nejčastěji zobrazován při práci
v zlatnické dílně, jako kovář s podkovou nebo
v biskupském rouchu s biskoupskou berlou
v jedné a miniaturním chrámem v druhé ruce.
Někdy stojí na znázornění kůň se sejmutou
nohou vedle Eligia. To připomíná legendu, jak
biskup odebral jednou nohu neklidnému koni,
který měl být okován, okoval podkovu a zvířeti
zase nohu nasadil.

