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Poznámka: 
 

Přípravu valné hromady řídil předseda ČSS Ing. Jan Šlajs. Všem členům ČSS bylo umožněno 
volit nejvyšší orgány ČSS, a tak se aktivně podílet na činnosti Společnosti. 
 

K zajištění tohoto úkolu byl aktualizován volební řád, který určuje postup voleb. Členové 
ČSS ho obdrželi jako součást INFORMÁTORu č. 49 dle užívaného adresáře, který zajišťuje 
informovanost celé členské základny. Současně byla rozeslána pozvánka a program valné 
hromady, hlasovací lístky, návratky, pověření k  zastupování a seznam kandidátů do 
výkonného výboru a dozorčí rady. 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
Jednání valné hromady řídil Ing. Lána. Přivítal přítomné členy ČSS a hosty valné 
hromady a představil zbývající členy předsednictva valné hromady, a to Ing. Jana Šlajse a 
doc. Ing. Milana Horáčka, CSc. Poté seznámil plénum s návrhem programu jednání valné 
hromady. Přítomní členové ČSS program valné hromady bez připomínek schválili. 

 

2. Volba mandátové, volební a návrhové komise, schválení volebního řádu ČSS, zpráva 
mandátové komise 
Valná hromada zvolila jednotlivé pracovní komise ve složení: 
mandátová: Mgr. Urbánek – předseda, Ing. Nykodýmová, Ing. Veverka 
volební:        Ing. Tolar – předseda, Ing. Dobiáš, Ing. Fabianová, Ing. Szlauer, Ing. 

Tichá 
návrhová:     prof. Elbel – předseda, prof. Jelínek, doc. Kafka, Ing. Kubalec, pí 

Kühnelová 
Předseda volební komise Ing. Tolar seznámil přítomné s volebním řádem ČSS, který 
valná hromada schválila. Předseda mandátové komise Mgr. Urbánek přednesl zprávu 
mandátové komise a konstatoval, že na valné hromadě je přítomno 51 členů ČSS s právem 
hlasovacím, z nichž 12 u prezence odevzdalo pověření k zastupování od dalších 55 členů 
Společnosti. Celkem tedy mohlo volit 106 členů ČSS. Dále informoval, že na valné 
hromadě je přítomno 5 hostů. 

 

3. Volba výkonného výboru a dozorčí rady ČSS 
Před vlastními volbami podal informaci o průběhu voleb předseda volební komise Ing. 
Tolar, který představil účastníkům valné hromady kandidáty do výkonného výboru a 
dozorčí rady v abecedním pořadí. Poté proběhly tajné volby. Po jejich ukončení převzala 
volební urnu volební komise a ujala se zpracování volebních výsledků. Po předběžném 
vyhodnocení volebních lístků se přistoupilo ke sčítání hlasů. 

 

4. Zprávy: 
- o činnosti VV za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2006 

Zprávu podal dosavadní předseda ČSS Ing. Šlajs, který nejprve přivítal všechny 
delegáty a hosty valné hromady. V úvodu své zprávy zhodnotil plnění úkolů 
z usnesení z poslední valné hromady: 
● Projednat návrh aktualizace Strategických cílů ČSS na období do konání 

Technického fóra v roce 2009 v Brně – úkol splněn; 
● Vyřídit prodloužení platnosti ochranné známky SLÉVÁRENSKÝ ZNAK na 

dalších 10 let – úkol splněn; 
● Dopracovat a uzavřít smlouvu mezi ČSS a Svazem sléváren ČR o užívání tohoto 

znaku a o spolupráci mezi oběma organizacemi – úkol splněn ze strany ČSS, Svaz  
 Sléváren ČR svůj návrh dosud nepředložil. Svaz sléváren ČR vypsal soutěž na  
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vlastní znak, který byl schválen a Svaz sléváren ČR už nadále znak ČSS neužívá – 
úkol se plní; 

● Jednat se zástupci firmy Veletrhy Brno o možnosti uspořádat Slévárenské dny® 
v roce 2008 jako doprovodný program veletrhu FOND-EX – návrh na spolupráci 
mezi Veletrhy Brno a ČSS byl naší Společností zpracován a předán Ing. Tornovi 
k projednání. Návrh byl projednán s Ing. Tornem dne 9. 10. 2006 za účasti 
výkonného ředitele Svazu sléváren ČR Ing. Hlavinky. Návrh byl v zásadě přijat a 
Ing. Torn přislíbil zpracovat konečné znění, které do dnešního dne není hotovo – 
úkol se průběžně plní; 

● Pokračovat v přípravě Technického fóra v roce 2009 v Brně – byl ustaven 
přípravný výbor, který se dosud nesešel. Doc. Horáček pravidelně informuje na 
zasedáních VV o ideových záměrech na konání Technického fóra – úkol se 
průběžně plní; 

● Vyvolat jednání s příslušnými orgány o objektivním výkaznictví statistických 
výsledků výroby sléváren v ČR – úkol nebyl splněn, protože ČSS není partnerem 
pro vyjednávání se státními orgány ČR. Předseda ČSS požádal valnou hromadu o 
zrušení tohoto úkolu, protože MPO ČR předává ČSS každoročně oficiální 
výsledky statistického šetření sléváren MPO ČR, které se uveřejňují ve 
Slévárenské ročence© a považují se za směrodatné – úkol navržen ke zrušení. 

 

K odborným akcím pořádaným v uplynulém období pod hlavičkou ČSS předseda Ing. 
Šlajs uvedl, že není podstatné uvádět jejich podrobný výčet, ale je nutné konstatovat, 
že jich bylo hodně a v převážné většině případů byly zorganizovány na velmi vysoké 
odborné i společenské úrovni, a co je velmi důležité, při velmi solidním počtu 
posluchačů, což svědčí o narůstajícím zájmu sléváren o informace z oboru.  
 

Ve stejném duchu proběhly i poslední 43. slévárenské dny®, které se konaly 
v brněnském hotelu Continental. Slévárenské dny® jsou českými slévači hodnoceny 
všeobecně velmi dobře. Zahraničními partnery a hosty je velmi vysoko hodnocena 
kvalita přednášek 3. mezinárodní konference Ph.D., kde byly v anglickém jazyce 
posluchačům představovány práce doktorandů jak z České republiky tak i ze zahraničí.  
Sekce Ph.D. je zcela výjimečná akce, pokud srovnáváme Slévárenské dny®  
s obdobnými setkáním slevačů jinde ve světě. Za kvalitu Slévárenských dnů® je 
potřeba poděkovat jak organizačnímu výboru, tak také sponzorům, kteří nám pomáhají 
řešit ekonomickou stránku a jsou se svojí výstavkou nedílnou součástí této akce. 
Jediné negativum Slévárenských dnů® je to, že ekonomický efekt této naší prestižní 
akce se dlouhodobě snižuje, protože náklady na konání akce se meziročně pravidelně 
zvyšují a vložné a příspěvek sponzorských firem se nedá zvyšovat do nekonečna.   
 

Další akce předseda ČSS již jednotlivě nehodnotil, aby na někoho nezapomněl a také 
proto, že nemá natolik podrobné informace, aby je mohl fundovaně rozebrat. Přesto 
ale poděkoval za jejich realizaci všem předsedům odborných komisí a jejich členům a 
všem, kteří se podíleli na úspěšné organizaci. Jmenovitě také poděkoval tajemníkovi 
ČSS Mgr. Urbánkovi, který tyto akce organizačně zastřešil a po organizačně finanční 
stránce dovedl do úspěšného konce. 

 

Dále se předseda ČSS Ing. Šlajs krátce pozastavil u hospodaření ČSS. Za velký úspěch 
považuje, že se v minulém období podařilo alespoň zastavit ztrátové hospodaření a za  
poslední dva roky se neprohloubilo deficitní hospodaření. Nepodařilo se ale otočit 
ekonomickou efektivnost naší činnosti, a hospodářský výsledek se pohybuje kolem  
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nuly. Tento hospodářský výsledek sice odpovídá statutu  jako neziskové organizace, 
ale nedovoluje nám hradit některé náklady, které souvisí s činností ČSS a dosud jsou 
vlastně nepeněžním darem poskytovaný některými členy, protože tito ČSS některé 
náklady nevykazují nepožadují úhradu oprávněných nákladů. 

 

V minulém období byla ve VV a předsednictvu ČSS projednaná možnost provozovat 
na www stránkách ČSS internetovou knihovnu, která by shromažďovala výstupy 
z činnosti ČSS. VV i předsednictvo doporučily tuto knihovnu založit a uchovat tak pro 
budoucnost doklady o naší odborné i společenské činnosti. Projekt ale zatím přesahuje 
naše finanční možnosti. Je nutné profesionální zpracování www stránek a jejich 
odborné vedení. Důležité ale je, že jsou na sekretariátě ČSS archivovány pokud možno 
všechny texty v elektronické podobě a v případě zlepšení ekonomické situace je 
v budoucnu bude možné zařadit do plánované knihovny. Předseda ČSS Ing. Šlajs 
proto vyzval organizátory všech akcí, ale především předsedy OK, aby se aktivně 
zapojili do této akce a pokud možno veškerou dokumentaci z akcí, sborníky, zprávy 
atd. předávali na sekretariát k archivaci. 

 

Přestože nebyl zcela splněn úkol z poslední valné hromady, a sice zpracování smlouvy 
o spolupráci ČSS se Svazem sléváren ČR, předseda ČSS Ing. Šlajs s radostí 
konstatoval, že dle jeho názoru se zcela splnil obsah  a smysl zadaného úkolu a 
spolupráce na úrovni výkonného ředitele a  prezidenta Svazu sléváren ČR včetně 
dalších reprezentantů s vrcholnými orgány ČSS, předsedy OK a dalšími členy ČSS 
funguje na velmi vysoké úrovni a v zásadě bez závad. Příkladem nového přístupu je 
spolupráce na právě probíhajících projektech “Profesní vzdělávání pracovníků ve 
slévárenství I a II“ v Olomouckém kraji, které se organizují v rámci operačního 
programu “Rozvoj lidských zdrojů“ a spolufinancují ze státního rozpočtu a 
„Evropského sociálního fondu“. Do projektu se velmi aktivně zapojili pedagogové z 
našich vysokých škol v Brně a Ostravě a další členové ČSS. 

 

V tomto bloku předseda ČSS Ing. Šlajs kladně zhodnotil kvalitní činnost Institutu 
vzdělávání ve slévárenství®, který vede a do života dlouhodobě uvádí prof. Elbel. 
Činnost tohoto institutu je právě to, co slévárny potřebují, a to je přístup ke vzdělání 
v různých slévárenských profesích. Ing. Šlajs vyslovil předpoklad, že se stoupajícím 
zájmem o vzdělávání a školení bude v budoucnu činnost tohoto Institutu ještě bohatší. 

 

V další části své zprávy se předseda ČSS Ing. Šlajs zaměřil na budoucnost ČSS a na 
její nasměrování. V současné době, jako obor slévárenství, máme zatím teoretickou 
šanci využít financí evropských strukturálních fondů a tímto způsobem výrazně posílit 
konkurenceschopnost českých sléváren. Co je k tomu zapotřebí a jak na finanční 
prostředky dosáhnout? ČSS a OK ekonomická již uspořádaly dva semináře na toto 
téma. Spojili jsme se s odbornými firmami jako jsou HVB Bank Czech Republic, a.s., 
a Direkta s.r.o. GROUP Praha, se kterými se snažíme zpracovat velmi podrobné 
informace o dotačních programech a technologii čerpání těchto prostředků pro obor 
slévárenství, a to pod názvem „Projekt financování českého slévárenství v letech 2007 
– 2013“.  Nezbytným a nevylučitelným partnerem v tomto projektu je Svaz sléváren 
ČR. Proč je důležitý? Protože většinu dotačních programů vhodných pro slévárenství 
obhospodařuje MPO, potažmo CZECH INVEST, a Svaz sléváren ČR je partnerem 
těchto organizací a na Ministerstvu je oprávněn zastupovat slevače a jednat v jejich 
prospěch. ČSS tuto možnost nemá, protože není členem Svazu průmyslu ČR, který je 
přímým partnerem MPO ČR. 
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Jak jsou rozděleny úkoly a jak dále pokračovat v činnosti? 
Svaz sléváren ČR má za úkol vyjednávat na úrovni MPO a tím lobovat za české 
slevače. HVB Bank nabízí českým slévárnám finanční služby a má zájem financovat 
slévárenské projekty. Zájem HVB Bank je specializovat se na slévárenství jako obor, a 
to v plném rozsahu potřeb oboru. Dále nabízí bezplatné služby Evropského 
kompetenčního centra, které monitoruje všechny dotační tituly EU a pomocí klíčových 
slov, které jsou připravovány ve spolupráci s ČSS, urychleně vyhledat vhodné dotační 
fondy EU pro konkrétní slévárenský projekt. Direkta s.r.o., jako jeden z mnoha 
profesionálních zpracovatelů projektů, se přihlásil ke spolupráci na vytvoření 
metodiky zpracování žádosti dotačních programů EU všeobecně, ale především pro 
dotační program INOVACE, který dává možnost čerpání prostředků EU také velkým 
slévárnám. Problém, který je však dosud v zásadě nevyřešen, je definovat nebo 
alespoň charakterizovat, co to je inovace odlitku nebo slévárenského postupu, a to na 
evropské úrovni, který by pochopil hodnotitel žádosti jmenovaný CZECH 
INVESTEM. A jaký je úkol ČSS?  
-  V rámci OK ekonomické určit odpovědné osoby za jednotlivé dotační programy, 

které jsou vhodné pro české slévárny na základě výběru spolu s HVB Bank. 
-  Vyzvat asi 5 členů ČSS, aby se stali hodnotiteli a působili v rámci CZECH 

INVESTU na vyhodnocování dotačních programů. Zájemci se musí přihlásit 
samostatně pomocí internetového dotazníku. 

-  Vydat seznam klíčových slov pro vyhledávání dotačních programů  v Evropském 
kompetenčním centru HVB Bank. 

-  Zpracovat příručku slévárenského investora se zdůrazněním na dotační programy 
EU,  finanční služby HVB Bank a poradenské činnost firmy Direkta s.r.o. 

-  Spolupracovat s HVB Bank na ohodnocení rizik spojených se slévárenskou 
výrobou, ohodnotit konkurenceschopnost českých sléváren z pohledu evropského 
a globálního, ohodnotit potřebu odlitků ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu.  

-  Vytvořit tým odborníků – slevačů pro zpracovávání ratingu českého slévárenství 
alespoň na období let 2007 – 2012. Příznivý rating oboru může velmi úspěšně 
podpořit ochotu HVB Bank, popřípadě bank všeobecně, podílet se na rozvoji 
slévárenství ČR. 

-  Podílet se ve prospěch HVB Bank na oponentních řízeních jednotlivých projektů 
včetně ekonomického a technicko-marketingového názoru na projekt.  

Tím by mohly být vytvořeny podmínky pro to, aby se banka profesionálně zabývala 
otázkami financování sléváren a slévárenští odborníci dodávali bance informace 
technicko-marketingového charakteru pro fundovanější rozhodování. 

 

Co nám tato spolupráce může přinést?  
Předseda ČSS Ing. Šlajs s potěšením konstatoval, že HVB Bank již přislíbila na rok 
2007 dotaci Kč 80.000,- ve prospěch ČSS, a to bez dalšího omezení. Současně 
předpokládá zvýšení image ČSS u vedoucích pracovníků a majitelů sléváren a z toho 
plynoucí pravděpodobně větší ochotu aktivně se podílet na činnosti Společnosti. 
Pokud se nám podaří zvládnout velmi komplikovanou situaci v oblasti financování 
sléváren za účasti ČSS, pravděpodobně to povede ke změně stylu naši práce v celé 
Slévárenské společnosti. Odborné komise budou pravděpodobně pracovat více na 
základě společenské objednávky – na základě požadavků, které vzejdou z projektů  a 
požadavků sléváren. 
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V závěru své zprávy předseda ČSS Ing. Šlajs vyjádřil přesvědčení, že slévárenství se 
staletou tradicí je obor perspektivní, a to jak v ČR, tak v celé Evropě, který se rozvíjí 
se strojírenskými a jinými, na zpracování kovů založenými obory. Z pohledu rozvoje 
světové strojírenské výroby budou odlitky zapotřebí i v budoucnosti. V této kalkulaci 
je však jedno veliké nebezpečí, které se odvíjí od schopnosti českých sléváren 
konkurovat na evropském a světovém trhu s odlitky. Přestože svět odlitky potřebuje a 
bude potřebovat i v budoucnu, nemusí některé z nich pocházet z ČR. Proto je nutné 
využít plánovacího období EU 2007 – 2013 ke zvýšení technické, technologické, ale i 
vědomostní úrovně českého slévárenství a ČSS může tomuto vývoji aktivně 
napomoci. 

 

- o hospodaření ČSS v roce 2006 a návrh rozpočtu na rok 2007 
Zprávu o hospodaření ČSS v roce 2006 a návrh rozpočtu ČSS na rok 2007 přednesl 
tajemník ČSS Mgr. Urbánek. V roce 2006 byly plánovány příjmy ČSS ve výši Kč 
2.300.000,-, skutečné příjmy dosáhly částky Kč 2.052.308,69. Rozdíl mezi 
plánovanými a skutečnými příjmy je způsoben účetním zpracováním DPH, které bylo 
v rozpočtu plánováno, při účetním zpracování se ovšem v příjmech neuvádí. Stejná 
disproporce se projevuje v podobné výši i u výdajů. Ty byly pro rok 2006 plánovány 
ve výši Kč 2.300.000,- a ve skutečnosti dosáhly výše Kč 2.100.636,49. Celkový 
hospodářský výsledek za rok 2006 tedy znamená ztrátu ve výši Kč 48.327,80, stav na 
účtu ČSS k 31. 12. 2006 byl Kč 477.694,80, z toho na účtech vedených pro OK OV k 
11. 1. 2007 je Kč 512.930,13. 
 

Tajemník ČSS Mgr. Urbánek dále předložil valné hromadě dílčí zprávu o čerpání 
finančních prostředků přidělených ČSS pro řešení projektu OVOTRAIN. ČSS dosud 
obdržela zálohu ve výši 40 % cílové částky. Záloha činí EUR 13.200,-, což ve chvíli 
přidělení částky představovalo sumu Kč 376.701,60. Z toho se dosud čerpalo:  

Manažerské práce:  Kč   121.000,- 
Cestovné:   Kč     70.094,- 
Nákup techniky:  Kč     32.985,- 
Bankovní poplatky:  Kč       1.095,- 
Překladatelské práce:  Kč   232.294,- 
Celkem:   Kč   452.468,- 

 

Z uvedeného vyplývá, že dosud přidělené finanční prostředky byly překročeny o Kč 
75.766,40. Dosavadní čerpání finančních prostředků bylo nutné vyúčtovat do 15. 10. 
2006. ČSS tak učinila a zaslala maďarským koordinátorům dílčí zprávu o řešení 
Projektu. Další zálohu ve výši 30 %, tedy EUR 9.900,-, měla ČSS obdržet do konce 
roku 2006, zatím se tak nestalo, avšak v tuto chvíli je už vystavena faktura a finanční 
prostředky budou poukázány v nejbližší době. 
 

Hospodařením ČSS se zabývala na svých zasedáních i dozorčí rada. Je toho názoru, že 
do budoucna bude nutné zaměřit se především na složku příjmů a tuto se snažit zvýšit, 
neboť složka výdajů je víceméně daná a jen stěží lze najít položku, ve které by bylo 
možné ještě šetřit. Jednou z možností posílení příjmové části rozpočtu je získání 
nových kolektivních členů ČSS. 
 

Rozpočet ČSS na rok 2007 je sestaven jako vyrovnaný, tak jak platí pro neziskové 
organizace. Příjmy i výdaje jsou plánovány ve výši Kč 2.100.000,-. 
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- dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2004 
Zprávu přednesl předseda dozorčí rady Ing. Střítecký. Uvedl, že dozorčí rada 
pracovala ve složení: prof. Elbel, CSc., Ing. a Ing. Střítecký. Dozorčí rada měla od  
poslední valné hromady tři zasedání, na nichž se zabývala: 
- Situací v pobočkách ČSS registrovaných Společností a plněním opatření přijatých 

v této oblasti výkonným výborem ze dne 30. 11. 2005. Jedná se o tři pobočky 
(VUT Brno, TAFONCO Kopřivnice a VŠB-TU Ostrava). Plnění přijatých opatření 
projednal VV na svém 7. zasedání 13. 11. 2006. 

- Členové dozorčí rady posoudili stav členské základny a prověřili hrazení 
členských příspěvků od individuálních i kolektivních členů a dozorčí rada 
neshledala závady. Také v této oblasti dala dozorčí rada výkonnému výboru své 
doporučení týkající se kolektivního členství. 

- Na dvou svých zasedáních se dozorčí rada zabývala dílčími výsledky hospodaření 
a dala svá doporučení směřující k vyrovnanému rozpočtu. Na posledním zasedání 
členové dozorčí rady zhodnotili konečný výsledek hospodaření ČSS za rok 2006. 

- Dozorčí rada na svém posledním zasedání posoudila plnění přijatých bodů 
usnesení z valné hromady konané dne 18. 5. 2006. Dozorčí rada konstatovala, že 
čtyři úkoly jsou splněny a dva rozpracovány. Bylo doporučeno výkonnému výboru 
zhodnotit splnění úkolů z usnesení ve zprávě předsedy ČSS. 

- Členové dozorčí rady připravili zprávu o činnosti dozorčí rady od poslední valné 
hromady ČSS v roce 2006. 

Dozorčí rada ani sekretariát ČSS neobdrželi v době od minulé valné hromady žádné 
stížnosti. Dozorčí rada hodnotí činnosti ČSS od poslední valné hromady jako 
úspěšnou. Pro nastávající období doporučuje výkonnému výboru věnovat zvýšenou 
pozornost příjmové části rozpočtu. 
Dozorčí rada doporučuje delegátům dnešní valné hromady schválit zprávu o činnosti 
ČSS za období od poslední valné hromady do dnešního dne a zprávu o hospodaření 
ČSS za rok 2006 včetně návrhu rozpočtu na rok 2007. 
Závěrem Ing. Střítecký poděkoval jménem dozorčí rady všem, kteří se na úspěšné 
činnosti Společnosti v uplynulém období podíleli. 

 

5. Diskuze k předneseným zprávám a návrhům, zprávy předsedů OK a OO o činnosti 
jejich komisí a organizací, informace o přípravě 42. slévárenských dnů® 
- Doc. Horáček informoval valnou hromadu o svém působení v exekutivě WFO. Na 

jejím posledním zasedání se jednalo o přípravě veletrhu GIFA 2007 v Düsseldorfu a 
Světového technického fóra, které bude jeho součástí. Doc. Horáček seznámil 
přítomné se současnou členskou základnou WFO a systémem úhrad členských 
příspěvků. Příští 68. světový slévárenský kongres se uskuteční 7. – 10. února 2008 
v Indii v Chennai a již dnes je možné podávat přihlášky přednášek na tuto akci. V roce 
2010 bude světový slévárenský kongres v čínské Šanghaji a v roce 2012 v Mexiku. 
Světové technické fórum 2009 se uskuteční v Brně a doc. Horáček seznámil delegáty 
valné hromady s jeho programem. 

- Doc. Horáček vystoupil s informací o přípravě 44. slévárenských dnů®, které se 
uskuteční ve dnech 16. – 17. října 2007 v Brně v hotelu CONTINENTAL, a nabídnul 
účastníkům valné hromady Výzvu k aktivní účasti na této akci. Ta je také k dispozici 
na internetových stránkách na adrese www.ta-service.cz/sd. Doc. Horáček vyzval 
zájemce o doprovodnou výstavu, aby si včas objednali vybrané stánky podle 
publikovaného plánku. 
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- Prof. Elbel vystoupil s informací o činnosti OK 12 Profesní vzdělávání. Jako její 

předseda konstatoval, že v této komisi pracuje sám a soustředí se na činnost Institutu 
vzdělávání ve slévárenství®, koordinaci odborných akcí ČSS a pořádání konkrétních 
odborných akcí. Vzhledem k tomu, že tato OK nemá žádné členy, prof. Elbel 
doporučil VV, aby se činností této OK blíže zabýval a rozhodl, zda ji bude v této 
formě nadále evidovat. Totéž navrhuje v případě Institutu vzdělávání ve slévárenství®. 
V závěru svého vystoupení prof. Elbel jako předseda návrhové komise doporučil valné 
hromadě schválit prodloužení mandátu nově volených orgánů ČSS až do termínu 
konání Světového technického fóra 2009 v Brně. 

- Předseda OK pro lití pod tlakem pan Smutný uvedl, že příští zasedání OK bude 16. – 
17. 5. 2007 v DROP-PRESS Čáslav a podzimní zasedání v DRUCK-GUSS Systeme 
Liberec. Dále upozornil, že v Mladé Boleslavi bude otevřena nová vysoká škola 
technického zaměření a bylo by vhodné s ní spolupracovat. 

- Doc. Kafka upřesnil možnosti čerpání financí z evropských strukturálních fondů. 12. 
dubna 2007 ve 13 hod. se na VUT Brno uskuteční setkání zájemců o tuto 
problematiku. Doc. Kafka vyzval případné zájemce, aby se této akce zúčastnili. Jako 
předseda OK ekonomické doc. Kafka referoval o aktivitách této OK, především o 
řešení projektů. V roce 2006 byl ukončen byl Projekt VI., na který navázal Projekt 
VII. Jeho výsledky byly odbornou náplní semináře na téma „Vytvoření nákladového 
modelu formovacích směsí“ dne 1. 3. 2007 v Roudnici nad Labem. V letošním roce 
bude OK řešit Projekt VIII. 17. 5. 2006 se uskutečnila IV. mezinárodní konference 
„Ekonomické problémy při výrobě odlitků“ jako doprovodný program veletrhu 
FOND-EX. 

- Ing. Novotný v zastoupení Ing. Bláhy, předsedy OK 10 pro životní prostředí, 
informoval o aktivitách této OK, která pracuje na principu výměny informací 
elektronickou poštou. 

- Ing. Hrůza upozornil na skutečnost, že dotační programy EU jsou koncipovány tak, že 
nejprve slévárna sama svůj projekt financuje a teprve poté jsou uvolněny finanční 
prostředky z dotačního programu EU. Řada projektů je navíc omezena na malé a 
střední podniky do 250 zaměstnanců a jen výjimečně se do některých programů 
mohou zapojit větší podniky, které jsou ovšem finančně kráceny. 

- Ing. Hučka požádal delegáty valné hromady o pomoc při zajištění přednášek na 
konferenci „Zkoušení, kontrola a opravy odlitků“, kterou připravuje Západočeská 
vědeckotechnická společnost. 

- Předseda OK 04 pro tavení oceli na odlitky Ing. Martínek přednesl zprávu o činnosti 
této OK. Ve dnech 13. – 15. září 2006 se uskutečnila XVII. celostátní konference 
„Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem“ ve Svratce. OK 
se schází pravidelně 4 x ročně v rekreačním středisku ŽĎAS ve Svratce a výsledky 
své činnosti publikuje na stránkách časopisu Slévárenství. OK má více než 30 členů a 
v příštím roce oslaví 40 let své nepřetržité činnosti. 

 

6. Předání ocenění vyznamenaným členům ČSS 
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek představil delegátům valné hromady vyznamenané členy 
ČSS, které navrhl k ocenění OV pro Královéhradecký a Pardubický kraj: 

Medaile akademika Františka Píška:  Otto Pilný 
Čestné uznání I. stupně:   Jaroslav Šolc 

Pan Pilný se valné hromady osobně zúčastnil a ocenění převzal, za omluveného pana 
Šolce převzal ocenění předseda OV pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Lána. 
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7. Vyhodnocení diplomových a bakalářských prací studentů VŠ 

Za loňský školní rok bylo VV ČSS předloženo k hodnocení 19 prací, z toho: 
• 2 práce bakalářské z oboru slévárenství z FMMI VŠB – TU Ostrava; 
• 4 práce bakalářské z oboru umělecké slévárenství z FMMI VŠB – TU Ostrava; 
• 4 práce diplomové z FMMI VŠB – TU Ostrava; 
• 5 prací diplomových z ÚMI – FSI VUT v Brně; 
• 1 práce diplomová z TU Liberec; 
• 3 práce diplomové z FS ČVUT Praha. 
Závěrečné hodnocení provedla komise ve složení doc. Šenberger – předseda, Ing. Hampl, 
Ing. Střítecký. Ta předložila VV výsledky posouzení přihlášených bakalářských a 
diplomových prací. Každá kategorie byla posuzována odděleně. Kategorie bakalářských 
prací z oboru slévárenství byla vyhodnocena takto:  
1. místo: Dvořák, M.: Odlévání odlitků licí pánví s třídeskovým uzávěrem (VŠB-TU 
Ostrava) 
Kategorie bakalářských prací z oboru umělecké slévárenství byla vyhodnocena takto:  
1. místo: Zaorálek, J.: Návrh a zhotovení plastiky „Stylizace představy děsu“ (VŠB-TU 
Ostrava) 
2. místo: Sopková, M.: Výtvarné umění první poloviny 20. století v českých zemích a odlití 
uměleckého odlitku hlavy ženy (VŠB-TU Ostrava) 
V kategorii diplomových prací je pořadí následující: 
1. místo: Charvát, O.: Možnosti aplikace metod RP s použitím technologie vytavitelného 
modelu (VUT Brno) 
2. místo:  Schuppler, M.: Odlévání odlitků ze slitin TiAl (VUT Brno) 
3. místo: Halfar, O.: Hodnocení vlastností materiálů určených pro odlitky brzdových 
kotoučů železničních vozidel (VŠB-TU Ostrava) 

 

VV toto rozhodnutí schválil a rozhodl udělit finanční odměny ve výši: 
1. místo – bakalářská práce: Kč 2.000,- 
2. místo – bakalářská práce: Kč 1.000,- 
1. místo – diplomová práce: Kč 3.000,- 
2. místo – diplomová práce: Kč 2.000,- 
3. místo – diplomová práce: Kč 1.000,- 
 

Čtyři ocenění autoři bakalářských a diplomových prací se valné hromady osobně 
zúčastnili a z rukou předsedy ČSS Ing. Šlajse a doc. Šenbergera převzali čestná uznání a 
finanční odměny. Dvěma omluveným autorům byla čestná uznání a finanční odměny 
zaslány. 

 

8. Zpráva volební komise – vyhlášení výsledků 1. kola voleb 
Předseda volební komise Ing. Tolar podal zprávu, že volební řád byl naplněn a volby 
proběhly řádně. Všech odevzdaných 106 hlasovacích lístků bylo platných. Výsledky voleb 
byly následující: 
- pro výkonný výbor:         počet hlasů 

1. Ing. Jan Andres       91 
2. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.      79 
3. Ing. Aleš Hanus       72 
4. doc. Ing. Milan Horáček, CSc.     79 
5. Ing. Roman Jochim      59 
6. Ing. Václav Krňávek       70 
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7. Ing. Ivo Lána       97 
8. Ing. Petr Levíček, CSc.      86 
9. doc. Ing. Antonín Mores, CSc.     97 
10. Ing. Iveta Musilová      71 
11. doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.    91 
12. Ing. Jan Šlajs       95 
13. Ing. Jan Tolar       70 
14. Mgr. František Urbánek    102 
15. Ing. Aleš Veverka       70 

 

- pro dozorčí radu: 
16. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.   103 
17. Ing. František Hirsch      96 
18. Ing. František Střítecký      95 

 

9. Přestávka na oběd a první zasedání nového výkonného výboru a dozorčí rady 
V polední přestávce se sešel nově zvolený výkonný výbor a nově zvolená dozorčí rada. 
Předseda volební komise Ing. Tolar vyzval přítomné k podávání návrhů na kandidáty na 
funkce předsedů těchto orgánů. Jediným kandidátem na funkci předsedy ČSS byl Ing. Jan 
Šlajs, na funkci předsedy dozorčí rady byl jediným kandidátem Ing. František Střítecký. 

 

10. Pokračování diskuze, vystoupení kandidátů na předsedu ČSS 
- Ing. Král vyjádřil svůj názor na motivaci lidí k čerpání financí z evropských 

strukturálních fondů a situaci v oblasti vzdělávání v blízké budoucnosti. 
- Doc. Mores, předseda OK pro LKG, informoval o zasedání této OK v roce 2006 na 

ČVUT Praha a činnosti mezinárodní komise pro LKG při WFO. 
- Ing. Lichý informoval o změně ve vedení pobočky ČSS při VŠB-TU Ostrava, kde je 

nyní jejím předsedou. Dále stručně informoval o činnosti pobočky v roce 2006 a plánu 
práce pro rok 2007. 

- Ing. Žižka, člen ČSS a současně prezident Svazu sléváren ČR, pozdravil valnou 
hromadu ČSS jménem Svazu sléváren ČR a popřál ČSS hodně úspěchů v její činnosti. 

- Ing. Lána referoval o práci OV pro Královéhradecký a Pardubický kraj. Tato 
organizace pracuje soustavně a vrcholem její činnosti je každoroční seminář Ekologie 
a slévárenství. Dále informoval o činnosti OK pro neželezné kovy, která v letošním 
roce připravuje 2. Holečkovu konferenci. 

- Ing. Ticha, předseda OV ZČ, podal valné hromadě zprávu o aktivitách této organizace 
v Plzni a bohaté publikační činnosti Ing. Hučky. 

 

11. Volba předsedy ČSS a předsedy dozorčí rady 
Protože na funkci předsedy ČSS kandidoval pouze jeden kandidát, bylo valné hromadě 
navrženo upustit od tajných voleb volit aklamačně. Valná hromada tento návrh schválila. 
Jednohlasně pak byl předsedou ČSS na dvouleté funkční období zvolen Ing. Jan Šlajs. 
Obdobně proběhla i volba předsedy dozorčí rady. Aklamačně byl předsedou dozorčí rady 
na dvouleté funkční období jednohlasně zvolen Ing. František Střítecký. 

 

12. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení valné hromady, jeho schválení a závěr 
jednání 
Návrh usnesení valné hromady přednesl předseda návrhové komise prof. Elbel. Valná 
hromada usnesení schválila. Poté předsedající Ing. Lána poděkoval přítomným za účast na 
jednání valné hromady a za její důstojný průběh a rozloučil se s nimi. 
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Valná hromada České slévárenské společnosti 2007: 
 

1) bere na vědomí: 
● zprávu o činnosti ČSS za uplynulé období přednesenou předsedou Ing. Šlajsem; 
● zprávu doc. Horáčka o jeho působení v exekutivě WFO a přípravě Technického fóra 

WFO v roce 2009 v Brně; 
● zprávu dozorčí rady o provedených kontrolách hospodaření a činnosti sekretariátu a 

VV přednesenou jejím předsedou Ing. Stříteckým. 
 

2)  schvaluje: 
● zprávu o hospodaření ČSS za rok 2006 přednesenou tajemníkem Mgr. Urbánkem; 
● rozpočet ČSS na rok 2007 přednesený tajemníkem Mgr. Urbánkem; 
● výsledky voleb do VV ČSS včetně zvolení předsedy ČSS Ing. Jana Šlajse s tím, že 

prodlužuje volební období do termínu konání Světového technického fóra WFO v roce 
2009 v Brně; 

● výsledky voleb do dozorčí rady ČSS včetně zvolení jejího předsedy Ing. Františka 
Stříteckého s tím, že prodlužuje volební období do termínu konání Světového 
technického fóra WFO v roce 2009 v Brně. 

 

3)  ukládá novému VV: 
● pravidelně se zabývat přípravou Světového technického fóra WFO v roce 2009 v 

Brně; 
● projednat další činnost OK 12 Profesní vzdělávání  Institutu vzdělávání ve slévárenství 

s cílem jejich zachování. 
 

4)  ukládá předsedům OK: 
● předávat podklady ze své činnosti a z odborných akcí pro elektronickou knihovnu 

ČSS. 
 

Členové ČSS přítomní na valné hromadě schválili usnesení jednomyslně.   
 

V Brně 27. března 2007 
 
 

S L É V Á R E N S K Á   R O Č E N K A©   2 0 0 7 

 
Česká slévárenská společnost vydává Slévárenskou ročenku© 2007. Obsahovou náplň již 
tradičně tvoří zprávy ČSS, WFO, Svazu sléváren ČR, Svazu modeláren ČR a Sdružení 
přesného lití. V odborné části pak naleznete mj. články: 

- Šlajs, J.: Roční výkaz slévárenství za rok 2005 
- Bednář, B.: Technologičnost konstrukce odlitků VI. 
- Novotný, J.: Seznam platných českých norem v oblasti slévárenství 
- Nová, I.: Zabíhavost slévárenských slitin 
- Kafka, V.: Některé problémy českých sléváren v současné době 

Závěrečnou část tvoří Žluté stránky – seznam dodavatelů do sléváren a modeláren. Cena (bez 
DPH): Kč 300,- (ČR); Kč 500,- (SR). Slévárenskou ročenku© 2007 můžete objednat na 
adrese:  Česká slévárenská společnost 
  Divadelní 6          
  p.s. 134   e-mail:  slevarenska.rocenka@volny.cz 

657 34  Brno     slevarenska@volny.cz 
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Květen: Zasedání OK pro lití pod tlakem 
  16. – 17. 5. 2007, DROP-PRESS Čáslav 
     
  2. Holečkova konference 
  30. – 31. 5. 2007, Brno 
 
Červen: 112. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky 
  7. – 8. 6. 2007, Svratka 
  
 Mezinárodní slévárenský veletrh GIFA 

11. – 16. 6. 2007, Düsseldorf, Německo 
 
Září:  Mezinárodní konference „Výzkum a vývoj ve slévárenství“ 

11. – 13. 9. 2007, Rožnov pod Radhoštěm 
 

47. mezinárodní slévárenská konference 
12. – 14. 9. 2007, Portorož, Slovinsko (bližší informace: www.drustvo-
livarjev.si/Foundry)  

 
Říjen: XVIII. celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny 

s kuličkovým grafitem 
  3. – 5. 10. 2007, Svratka 
 

113. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky 
  3. – 5. 10. 2007, Svratka 
 

44. slévárenské dny® 

16. – 17. 10. 2007, Brno (bližší informace: www.slevarenska.cz) 
 
  Kurz „Hospodárné konstruování litých polotovarů“ 
  23. – 24. 10. 2007, Ostrava, Beskydy 
 
Listopad: 15. seminář „Ekologie a slévárenství“ 

14. – 15. 11. 2007, Hradec Králové 
 

18. zasedání Podskupiny pro bentonitové formovací směsi 
20. – 21. 11. 2007, BAK Hradec Králové 
 

Prosinec: 114. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky 
  6. – 7. 12. 2007, Svratka 
 
 

Ř Á D N Á   D O V O L E N Á   T A J E M N Í K A   Č S S 
 

Tajemník ČSS Mgr. Urbánek upozorňuje, že v termínu 
 

od 30. 4. 2007 do 11. 5. 2007 
 
bude čerpat řádnou dovolenou. Provoz sekretariátu proto bude v této době omezen jen na 
příjem poštovních zásilek. 



 


