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Vážení přátelé, členové České slévárenské společnosti,
blíží se konec roku 2007, který přinesl mnoho úspěšných odborných i
společenských slévárenských akcí. Uskutečnil se mezinárodní veletrh GIFA, Česká
slévárenská společnost vydala už 34. ročník Slévárenské ročenky®, uspořádali jsme
44. slévárenské dny® a mnoho dalších aktivit. Dne 27. 3. 2007 se uskutečnila
volební valná hromada, která na nové volební období dvou let zvolila vrcholové
orgány České slévárenské společnosti.
Vzhledem k tomu, že Vás v tomto roce oslovuji naposledy, děkuji všem za
dosavadní spolupráci a pomoc a přeji Vám vše dobré v roce 2008, pevné zdraví a
dobré zázemí v soukromí. Upřímně také děkuji všem Vám, kteří jste mi přání
úspěšného roku 2008 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.

3. 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
3. rozšířené a výjezdní zasedání výkonného výboru České slévárenské společnosti se uskutečnilo
25. 9. 2007 v Mahlerově penzionu „Na hradbách“, Brněnská 31, Jihlava, za účasti 11 členů VV,
2 členů dozorčí rady a 6 hostů. Zbývající 4 členové VV a 1 člen dozorčí rady byli řádně
omluveni. Předseda ČSS Ing. Šlajs přivítal přítomné a poděkoval Ing. Chytkovi za možnost
uspořádat výjezdní zasedání VV v Jihlavě. Ing. Chytka představil slévárnu IEG s.r.o., Jihlava,
Mahlerův penzion „Na hradbách“ a Jihlavu samotnou jako historické město. Poté se předseda
ČSS Ing. Šlajs ujal řízení zasedání podle programu uvedeného v pozvánkách. Po kontrole úkolů
z předchozích zasedání VV a zprávě o činnosti sekretariátu ČSS se projednávaly tyto body:
1. Zpráva o přípravě 44. slévárenských dnů® 2007 (doc. Horáček)
Doc. Horáček rozdal přítomným pozvánky na 44. slévárenské dny® a seznámil je se stavem
příprav této konference v Brně v hotelu CONTINENTAL. Společenský program zahrnuje
koncert v chrámu sv. Jakuba v úterý 16. října, na který bude navazovat společenský večer ve
vinárně U Elišky. Před 44. slévárenskými dny® se letos uskuteční pouze zasedání
předsednictva ČSS, a to v pondělí 15. října ve 14 hod. na sekretariátě ČSS v Brně, a celá akce
bude završena tradičním tenisovým turnajem. V závěru svého vystoupení doc. Horáček
připomněl, kdo z členů VV bude řídit jednotlivé sekce konference 44. slévárenské dny®.
2. Průběžná zpráva o hospodaření ČSS za 1. pololetí 2007 (Mgr. Urbánek)
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek předložil výkonnému výboru průběžnou zprávu o hospodaření
ČSS za leden až srpen 2007 včetně vyúčtování podúčtů OK a OV vedených sekretariátem
ČSS. Výsledek hospodaření je záporný a představuje částku Kč 93.256,44. Jednotlivé
položky v porovnání s plánovaným rozpočtem nevykazují žádné významné disproporce.
Tajemník Mgr. Urbánek informoval o zvýšení nájmu za prostory sekretariátu ČSS od 1. 1.
2008 o Kč 200,--/m2 za rok, což představuje částku Kč 15.600,-- ročně.
3. Náměty k otázkám hospodaření ČSS (Ing. Šlajs)
Pracovní materiál písemně připravil předseda ČSS Ing. Šlajs a účastníci zasedání ho obdrželi
v předstihu elektronickou poštou. Ing. Šlajs navíc informoval o své návštěvě MPO ČR, kde
jednal o možnosti získat pro ČSS akreditaci pro mimoškolní vzdělávání pracovníků sléváren
podle kartotéky typových pozic Integrovaného systému typových pozic (www.istp.cz). VV
schválil nominaci Ing. Šlajse do Sektorové rady hutnictví a slévárenství, která se touto
problematikou zabývá. ČSS by se tak mohla do těchto aktivit zapojit a čerpat dotace z EU
jako akreditované pracoviště zaměřené na vzdělávací akce a rekvalifikační kurzy. Tyto
aktivity by mohly být ideální pracovní náplní Institutu vzdělávání ve slévárenství® a
současně je to i další cesta k získání finančních prostředků pro činnost ČSS. Ing. Šlajs vyzval
přítomné, aby mu v této fázi pomohli doplnit kartotéku typových pozic tak, aby obsahovala
potřebné slévárenské profese.
4. Schválení návrhů na udělení čestných uznání (Mgr. Urbánek)
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek předložil výkonnému výboru návrhy na ocenění práce členů
ČSS:
Čestné členství:
doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Medaile akademika Františka Píška:
prof. Ing. Zdeněk Bůžek, CSc., in memoriam
Ing. Břetislav Pělucha
Medaile profesora Josefa Přibyla:
doc. Ing. Břetislav Skrbek, CSc.
Čestné uznání I. stupně:
Ing. Václav Dobiáš
Ing. Milan Jánský
Mgr. František Urbánek

3. 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
VV předložené návrhy schválil s tím, že ocenění doc. Kafkovi, Ing. Pěluchovi a Ing.
Jánskému budou předána na zasedání OK pro ocel na odlitky 6. 12. 2007 ve Svratce, medaili
akademika Františka Píška udělenou in memoriam prof. Bůžkovi převezme doc. Kafka. Další
návrhy za OV ZČ předložil Ing. Hirsch. Vzhledem k tomu, že ocenění by měla být předána
na zasedání OV ZČ v únoru 2008 v Plzni, budou tyto návrhy projednány na příštím zasedání
VV. Kromě toho bylo doporučeno při navrhování ocenění využívat kategorii „Děkovný list“.
Ing. Lána předložil návrh na výrobu plaket k vyšším stupňům ocenění ČSS. SaM Nové
Ransko spolupracuje s výtvarníkem, který by tyto plakety navrhnul, a v SaM Nové Ransko
by bylo možné je vyrobit. VV tento návrh přivítal a schválil.
5. Různé
- Tajemník ČSS Mgr. Urbánek informoval o přihláškách diplomových prací do soutěže o
nejlepší studentskou práci. Přihlášky podali:
Kaňa, V.: Vliv filtrace na strukturu odlitků z hlinkových slitin (VUT Brno)
Kánocz, P.: Tepelná degradace bentonitů v uzavřeném prostoru (VUT Brno)
Pálka, S.: Přínosy filtrace ocelových odlitků v podmínkách slévárny Hulín (VUT Brno)
Pelíšek, R.: Využití simulačních programů k optimalizaci technologie výroby odlitků
z LLG a LKG (VŠB-TU Ostrava)
Šrytr, J.: Vliv jednotlivých strukturních složek na materiálové charakteristiky litin (VŠBTU Ostrava)
Valenta, J.: Náhrada montánních vosků za vosky syntetické ve slévárně Kdynium, a.s.
(VUT Brno)
Zedníček, S.: Výroba těžkých odlitků z vysokolegovaných litin (VUT Brno)
VV znovu schválil hodnotitelskou komisi ve složení: doc. Šenberger (předseda), Ing.
Hampl, Ing. Střítecký, která bude pracovat podle platných zásad.
- Doc. Horáček informoval o stavu příprav Světového technického fóra (WTF) 2009
v Brně. Firma TA-Service vypracovala předběžný rozpočet akce s plánovanými náklady
ve výši Kč 2.200.000,-- a příjmy ve výši Kč 1.700.000,--. Chybějících Kč 500.000,-bude nutné zajistit od sponzorů. Odborný program začne historickou sekcí v Technickém
muzeu Brno, pokračovat bude v hotelu Voroněž, kde proběhne přednáškový blok o
historii slévárenství. Poté bude následovat valná hromada WFO a společenský večer.
V úterý 2. 6. 2009 bude pokračovat WTF a 1. den 46. slévárenských dnů® s doprovodnou
výstavou v hotelu Voroněž a opět společenský večer. Ve středu 3. 6. 2009 budou pro
zahraniční účastníky WTF zorganizovány exkurze do sléváren a bude probíhat 2. den 46.
slévárenských dnů® s doprovodnou výstavou v hotelu Voroněž a 6. mezinárodní Ph.D.
konference v Holiday Inn. Celá akce bude tradičně zakončena tenisovým turnajem.
Společenský program bude obohacen o prohlídky příletových a odletových destinací
zahraničních účastníků (Praha a Vídeň). Pan Smutný připomněl nutnost oficiálně požádat
vedení ŠKODA Mladá Boleslav o umožnění exkurze účastníků WTF.

68. S V Ě T O V Ý S L É V Á R E N S K Ý K O N G R E S
68. světový slévárenský kongres se uskuteční od 7. do 10. 2. 2008 v Chenai (Madras) v Indii
spolu s 56. indickým národním slévárenským kongresem a mezinárodní slévárenskou výstavou
IFEX 2008. Bližší informace: www.wfcindia08.com

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 30736641/0100.
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
50,-- individuální člen bez výdělku (student, doktorand, důchodce)
Kč
150,-- výdělečně činný individuální člen – státní příslušník ČR nebo cizí
státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
Kč
250,-- 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.

XII. R E P R E Z E N T A Č N Í S L É V Á R E N S K Ý P L E S
Svaz sléváren České republiky
Sdružení přesného lití
Česká slévárenská společnost
pořádají v kulturním domě RUBÍN Brno-Žabovřesky, Makovského nám. 3

1. března 2008
XII. reprezentační slévárenský ples
Začátek plesu je v 19 hodin, ukončení ve 3 hodiny. Cena vstupného je Kč 100,--. Pro dobrou
pohodu budou hrát taneční hudba SW-BAND (vedoucí Zdeněk Svoboda) a cimbálová hudba.
Místa v sále lze rezervovat. Možnost zajištění ubytování.
Objednávky zasílejte na sekretariát Svazu sléváren České republiky, Technická 2, 616 00 Brno,
tel.: 541 142 642, fax: 541 142 644, e-mail: svaz@svazslevaren.cz, dir@svazslevaren.cz
Na bohatou tombolu a zajímavý program srdečně zvou pořadatelé.

SLÉVÁRENSKÉ AKCE V ROCE 2008
Únor:

68. světový slévárenský kongres
7. – 10. 2. 2008, Chennai, Indie (bližší informace: www.wfcindia08.com)
FORMSTOFFTAGE
19. – 20. 2. 2008, Duisburg, Německo (bližší informace: hk225wo@uniduisburg.de)
60. zasedání OK pro litinu s kuličkovým grafitem
20. 2. 2008, ČVUT Praha
Řízení a intenzifikace tavení slévárenských slitin
20. – 21. 2. 2008, VUT Brno (bližší informace: rusin@fme.vutbr.cz,
svadbikova@fme.vutbr.cz)

Březen:

XII. reprezentační slévárenský ples
1. 3. 2008, Brno
Zasedání OK technologické
5. – 6. 3. 2008, ALFANAMETAL Tršice
EUROGUSS 2008
8. mezinárodní kongres tlakového lití
11. – 13. 3. 2008, Norimberk, Německo (bližší informace: www.euroguss.de)
Pojivové systémy formovacích a jádrových směsí
19. – 20. 3. 2008, VUT Brno (bližší informace: rusin@fme.vutbr.cz,
svadbikova@fme.vutbr.cz)
115. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky
20. – 21. 3. 2008, Svratka

Duben:

METEF – mezinárodní výstava hliníku
FOUNDEQ – mezinárodní výstava slévárenských zařízení
9. – 12. 4. 2008, Montichiari, Brescia, Itálie (bližší informace: www.metef.com,
www.foundeq.com)
Prevence vzniku slévárenských vad v odlitcích
16. – 17. 4. 2008, VUT Brno (bližší informace: rusin@fme.vutbr.cz,
svadbikova@fme.vutbr.cz)

Květen:

12. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX
11. – 16. 5. 2008, Brno (bližší informace: www.bvv.cz)
Intenzifikace technické přípravy výroby odlitků
28. – 29. 5. 2008, VUT Brno (bližší informace: rusin@fme.vutbr.cz,
svadbikova@fme.vutbr.cz)

Červen:

116. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky
5. – 6. 6. 2008, Svratka
Řízení jakosti výrobních procesů
25. – 26. 6. 2008, VUT Brno (bližší informace: rusin@fme.vutbr.cz,
svadbikova@fme.vutbr.cz)

