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v počítačových systémech. 
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1. Zahájení a schválení programu jednání 

Jednání valné hromady řídil Ing. Tolar. Přivítal přítomné členy ČSS a hosty valné 
hromady a představil zbývající členy předsednictva valné hromady. Poté seznámil plénum 
s návrhem programu jednání valné hromady. Přítomní členové ČSS program valné 
hromady bez připomínek schválili. 

 

2. Volba návrhové komise 
Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení: předseda: doc. Mores, členové: Ing. 
Jochim, Ing. Lána 

 

3. Zprávy: 
- o činnosti VV za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2007 

Zprávu přednesl předseda ČSS Ing. Šlajs. V úvodu přítomné pozdravil a poděkoval 
jim za účast. Dále podal zprávu o plnění usnesení z poslední valné hromady, která se 
konala 27. 3. 2007 v hotelu SANTON v Brně. 
Úkol: Pravidelně se zabývat přípravou Světového technického fóra v roce 2009 
v Brně – úkol je průběžně plněn, a to pod osobní kontrolou doc. Ing. Horáčka CSc. 
Podrobnější informace podá doc. Horáček osobně – úkol se plní.  
Úkol: Projednat další činnost OK 12 Profesní vzdělávání Institutu vzdělávání ve 
slévárenství® s cílem jejich zachování – úkol je plněn pod vedením prof. Ing. Elbela, 
CSc. Institut vzdělávání si prof. Elbel vzal jako osobní úkol a OK 12 funguje. 
S postupem času se bude význam této OK výrazně zvyšovat, protože v relativně 
krátkém čase budeme nuceni ve spolupráci se Svazem sléváren ČR spolupodílet se na 
procesu vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků sléváren – úkol se plní. 
Úkol: Předsedové OK předávat podklady ze své činnosti a z odborných akcí pro 
elektronickou knihovnu ČSS – podklady jsou předávány a v současné době 
archivovány na sekretariátu ČSS – úkol se plní. 

 

Z událostí významných pro ČSS, které se udály mezi valnými hromadami, je potřeba 
zmínit zvolení doc. Horáčka předsedou exekutivy WFO, a to na funkční období 2009. 
Je to úspěch jak ČSS, tak především samotného doc. Horáčka, který je výraznou a 
ostatními členy WFO respektovanou osobností této světové organizace. 

 

Uskutečnily se dvoje Slévárenské dny®.  V říjnu 2007 a Slévárenské dny®, které byly 
součástí veletrhu FOND-EX. Ty loňské dopadly dobře a vykázaly zisk ve výši cca Kč 
250.000,-. Ty letošní můžeme po stránce ekonomické zhodnotit až po konečném 
vyčíslení. Již nyní je však možné říci, že letos poprvé se Slévárenské dny® konaly jako 
jediný doprovodný program veletrhu FOND-EX 2008. Předseda ČSS vyslovil 
předpoklad, že to byl krok správným směrem, a že se spojení mezinárodního veletrhu 
FOND-EX a Slévárenských dnů® stane i do budoucna dobrou tradicí. 

 

45. slévárenské dny® včetně společenského večera dopadly vcelku dobře. Několik 
kritizovaných nedostatků, které se projevily, bude projednáno přípravným výborem 
tak, aby se jim propříště mohlo předejít. Závady a nedostatky však nejsou natolik 
zásadní, aby byly důvodem k ukončení spolupráce ČSS s Veletrhy Brno při příštím 
veletrhu FOND-EX. 

 

V roce 2007 došlo k dalšímu prohloubení spolupráce se Svazem sléváren ČR. Podíleli 
jsme se na realizaci projektu vzdělávání, který organizoval Svaz sléváren. Dochází 
k přirozené dělbě práce a na nás se pomalu přesouvá zodpovědnost za zpracování 
učebních textů a fyzickou realizaci přednášek. Zúčastnili jsme se přípravy 
olomouckého i brněnského projektu, kde se školili slévárenští obchodníci a technolo- 



Z Á P I S   Z   V A L N É   H R O M A D Y   Č S S 
 

gové. Vynikající je, že jsou sepsány učební texty, které je nutné po zkušenostech 
s realizovaným seminářem poněkud upravit, ale základní texty jsou vypracovány 
s cílem vzdělávat dospělé posluchače pro potřeby sléváren. ČSS se dále zapojila do 
práce v sektorové radě hutnictví a slévárenství. Podrobné informace byly prezentovány 
v přednášce firmy TREXIMA, která byla součástí letošních Slévárenských dnů®. 

 

V období od poslední valné hromady jsme se dále věnovali seznamování slévárenské 
veřejnosti s možnostmi využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. 
S potěšením je možné konstatovat, že k počátku května 2008 byla vypsána výzva 
v rámci programu INOVACE. V rámci tohoto programu je možné obdržet finanční 
prostředky EU i velkými organizacemi, ale pro slévárny je nutné vymyslet odpověď na 
otázku „Co je to inovace technologie v rámci slévárenské výroby“. Pro získání financí 
EU se bude dokládat INOVACE technologie nebo výrobku a nákup zařízení zde bude 
pouze prostředkem pro realizaci této INOVACE. Pokud se to povede, může to 
odstartovat nové možnosti v oblasti investování ve slévárenství. 

 

Dále se přípravný výbor zabýval přípravou Světového technického fóra WFO 2009, 
které se uskuteční ve dnech 1. – 3. 6. příštího roku. Pro současnou generaci slevačů 
bude tato akce vedle 53. slévárenského kongresu, který se uskutečnil v Praze v roce 
1986, jedním z mezníků v činnosti ČSS. Podrobné informace je možno získat u doc. 
Horáčka nebo na www.slevarenska.cz. Předseda ČSS vyzval přítomné, aby se v přípa-
dě zájmu přihlásili u doc. Horáčka a pomohli s přípravou a finančním zajištěním. 

 

Potěšitelné je, že existuje zájem o práci v ČSS a mnozí členové a předsedové OK 
pojímají tuto činnost jako svůj osobní příspěvek českým slevačům. ČSS uspořádala 
spoustu odborných akcí a pravdou je, že jich je víc, než volných vhodných termínů, a 
zejména období po prázdninách je minimální možnost zajistit takový termín pro novou 
akci, který by nekolidoval s tradičními a dlouhodobě organizovanými akcemi. Dále je 
potěšitelné, že většina OK a oblastních organizací pracuje dlouhodobě a systematicky. 
Porovnáme-li spolkový život naší organizace a angažovanost jednotlivých členů v její 
prospěch, lze s hrdostí konstatovat, že se nemáme za co stydět a obdobné slévárenské 
organizace za hranicemi ČR nám mohou jenom závidět. To se týká i účasti na 
zasedáních výkonného výboru, předsednictva i valných hromad ČSS. 

 

Nepříjemnou skutečností ovšem je, že tato bohatá a odborně vysoce ceněná činnost 
nepřináší kýžený ekonomický efekt. Ekonomickou situaci se nám nedaří výrazně zlep-
šit a máme problémy udržet navržené rozpočty v rovnováze a nedaří se nám pracovat 
s mírným přebytkem. Problémem pro období do příští valné hromady je, že pro doc. 
Horáčka jako předsedu WFO musíme zajistit finanční prostředky, které by umožnily 
tuto funkci důstojně vykonávat. Je potřeba si uvědomit, že je to úspěch ČSS a osobní 
úspěch doc. Horáčka, ale pro nás z toho vyplývají i povinnosti, zejména finanční. 

 

Pro rok 2008 se podařilo zajistit mimořádné sponzorské dary, doposud ve výši Kč 
100.000,-, od UNICREDIT BANK a firmy DANPLAN, ale jak ukazují předběžné 
výsledky roku 2008, musíme zajistit pro letošní rok další mimořádné příjmy, které by 
zajistily stabilitu rozpočtu. Situace není optimální. V podstatě je několik možností. 
Můžeme vycházet z předpokladu, že naše činnost je slévárnám prospěšná a výsledky 
naší činnosti jim přinášejí ekonomický efekt. Pokud tomu opravdu tak je, potom by 
mělo být v zájmu sléváren, aby ČSS fungovala a byla ekonomicky zabezpečená. Proto 
je nutné zahájit se slévárnami jednání o možnostech spoluúčasti na financování ČSS, a 
to formou přímé dotace nebo výrazným navýšením vložného na akce ČSS. Pokud sle- 
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dujeme vývoj vložného, které je v zásadě několik let konstantní, a růst nákladů na 
pořádání akcí počínaje poštovným a konče náklady na cestovné a mzdové náklady, tak 
stojíme před problémem rozevírajících se nůžek. Stejná akce zorganizovaná před třemi 
lety jako ekonomicky úspěšná se dnes jeví jako prodělek, protože i když skončí 
s nulovým ziskem, tak jsme do ni obvykle vložili konstantní náklady, které se 
nekalkulují, ale existují, a tudíž je ztrátová. Podle dlouhodobého porovnání výsledků 
efektivnosti pořádaných akcí je možné říci, že při konstantních cenách vložného jsou 
příjmy za akce přibližně stejné, protože většina ekonomicky významných akcí se koná 
pravidelně se standardní účastí, ale náklady progresivně vzrostly. 

 

Cesta zainteresování sléváren na činnosti ČSS se jeví z dlouhodobého pohledu jako 
správná, protože ČSS existuje pro slévárny a slévárny nejvíc využívají výstupů 
z činnosti, a to přímo na základě získávání informací, které jim zpětně generují zisk. 

 

Zajistit dostatečně silné sponzory, kteří budou podporovat naši činnost, a to ve výši 
několika set tisíc Kč ročně. Toto lze reálně realizovat například přes finanční ústavy. 
Podmínkou ale je, že slévárny budou využívat služeb těchto ústavů a bude to 
hodnoceno jako výstup spolupráce mezi ČSS a finančním ústavem. Tato cesta je 
riziková, protože každoročně se finanční ústav může rozhodnout, že spolupráce s ČSS 
je neefektivní a potom neexistuje adekvátní náhrada. Tato možnost by se měla 
využívat, ale pouze jako doplňková. 

 

Zajistit dostatečnou výši finančních prostředků od dodavatelů a firem poskytujících 
služby slévárnám. Tato cesta se uplatňuje již dlouhodobě, protože za dobrými 
ekonomickými výsledky odborných akcí stojí obvykle sponzoři, kterými jsou v drtivé 
většině případů právě dodavatelé slévárnám, ale ne slévárny, které mohou ve svůj 
vlastní prospěch přímo využít informace získané na těchto odborných akcích a 
z důvodů nízkého vložného získávají informace dotované dodavateli. Proto je nutné 
kalkulaci vložného změnit, a to tak, že vložné pokryje náklady na akci včetně fixních 
provozních nákladů ČSS a účastník tak získá informaci za náklady. Sponzorský 
příspěvek by měl být použit na financování činností ČSS, které nemohou generovat 
zisk, jako například účast předsedy WFO na zasedání exekutivy v zásadě kdekoliv na 
světě nebo zasedání MEGI. Výše vložného by se měla stát předmětem kalkulace a ne 
předmětem pouhého hlasování. Předběžný rozpočet by se měl stát prvotní záležitostí 
při organizování akcí a tajemník by měl tuto kalkulaci s organizátory akcí projednávat. 

 

Je nutné opět konstatovat, že potenciálních sponzorů je omezený počet a sponzorské 
příspěvky se ustálily na výši obvykle maximálně do Kč 10.000,-. Z tohoto pohledu 
jsou to opět konstantní příjmy, které neodpovídají narůstajícím nákladům na činnost. 

 

Je nutné poděkovat všem sponzorům, kteří svými příspěvky zásadně podporují činnost 
ČSS. Samozřejmě to dodavatelé nedělají pouze ze sympatií k ČSS, ale vědí, že pokud 
budou slévárny existovat a budou konkurenčně schopné dodávat odlitky, potom 
dodavatelé budou mít potenciální zákazníky, kteří jim budou dlouhodobě generovat 
zisk. Zjištění, že dodavatelé si tuto skutečnost uvědomují, je svědectvím toho, že ČSS 
je pro slévárenství prospěšná. 

 

Předseda ČSS doporučil úzce s dodavateli spolupracovat a pokud možno nabízet jim 
možnost, aby maximálně využili investované finance v další obchodní činnosti, a po-
kusit se dohodnout maximální výši sponzorské investice. Také se domnívá, že veškeré 
finance získané od sponzorů by měly být z pohledu plátce považovány za investicí do 
budoucna a ne jenom pouhý dar, kde plátce přišel pouze o peníze. Za poslední mož- 
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nost považuje získání finančních prostředků ze vzdělávací činnosti ČSS, která bude 
nebo nebude podporovaná z fondů EU, ale měla by být základním pilířem činnosti 
ČSS. Je na nás, abychom tuto činnost maximálně rozvíjeli, protože do budoucna se 
pravděpodobně bude vyplácet zaměstnávat maximální množství alespoň odborně 
zaškolených pracovníků, kteří mají základní znalosti o slévárenské výrobě, a z tohoto 
pohledu by se měly příjmy za realizaci vzdělávacích programů stát základní položkou 
příjmů ČSS. 

 

Bohužel zatím nebyla výzva na operační program vhodný pro ČSS, to znamená 
operační program, který by podporoval vzdělávání celorepublikově. Dle informací má 
být tato výzva vyhlášena do koncem roku 2008 a z toho vyplývá, že čerpání 
prostředků bude možné až v roce 2009. Tuto činnost je nutné podporovat a neustále 
zkoušet, protože peníze EU mohou fungovat až do roku 2013. 

 

V závěru své zprávy předseda ČSS Ing. Šlajs uvedl, že je před námi nelehký úkol 
vyvést ČSS z ekonomických potíží a zároveň splnit všechny úkoly, které jsme si ve 
většině případů zadali sami tak, aby ČSS byla úspěšná, a to ve všech směrech. 

 

- o hospodaření ČSS v roce 2007 a návrh rozpočtu na rok 2008 
Zprávu o hospodaření ČSS v roce 2007 včetně vyúčtování podúčtů OK a OV vede-
ných sekretariátem ČSS a návrh rozpočtu ČSS na rok 2008 přednesl tajemník ČSS 
Mgr. Urbánek. Příjmy za rok 2007 činí částku Kč 1.817.990,20, výdaje potom částku 
Kč 1.901.683,63. Výsledek hospodaření je tedy záporný a představuje částku Kč 
83.693,43. Jednotlivé položky v porovnání s plánovaným rozpočtem nevykazují žádné 
významné disproporce. Stav na účtech ČSS k 31. 12. 2007 činí Kč 516.640,77, stav na 
podúčtech OK a OV vedených sekretariátem ČSS činí Kč 525.045,68. Návrh rozpočtu 
ČSS na rok 2008 je vyrovnaný a v obou oddílech obsahuje částky Kč 1.950.000,-. 
Výkonný výbor žádá valnou hromadu o udělení pravomoci k úpravě rozpočtu ČSS 
v průběhu roku 2008, pokud by tato potřeba nastala především v souvislosti se 
zahraničními aktivitami doc. Horáčka při výkonu jeho funkce prezidenta WFO. 

 

- dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2007 
Zprávu přednesl předseda dozorčí rady Ing. Střítecký. Uvedl, že dozorčí rada v období 
od poslední valné hromady pracovala ve složení: prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. 
František Hirsch a Ing. František Střítecký. Dozorčí rada měla od poslední valné 
hromady tři zasedání, na nichž se zabývala: 

 Organizačními záležitostmi a náplní své kontrolní činnosti po volební valné 
hromadě. Funkcí místopředsedy dozorčí rady byl pověřen prof. Elbel; 

 Členové dozorčí rady posoudili stav příprav Světového technického fóra 2009 
(WTF 2009) a projednali některé náměty. Dozorčí rada je o stavu příprav průběžně 
informována prostřednictvím svého člena prof. Elbela, který je členem přípravného 
výboru WTF; 

 Na všech svých zasedáních členové dozorčí rady podrobně rozebrali jednotlivé 
dílčí výsledky hospodaření a dali výkonnému výboru svá doporučení s cílem 
dosažení vyrovnaného hospodaření ke konci roku 2007; 

 Dozorčí rada na svém posledním zasedání posoudila plnění přijatých bodů 
usnesení z valné hromady konané dne 27. 3. 2007. Dozorčí rada konstatovala, že 
všechny tři uložené úkoly jsou plněny; 

 Členové dozorčí rady připravili tuto zprávu o činnosti dozorčí rady od poslední 
valné hromady ČSS v roce 2007. 

Sekretariát ČSS obdržel v posledních dnech před touto valnou hromadou telefonickou  
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stížnost, kterou se dozorčí rada bude zabývat na svém nejbližším zasedání. Dozorčí 
rada hodnotí celkovou činnost ČSS od poslední valné hromady jako úspěšnou a pro 
nastávající období doporučuje věnovat maximální pozornost závěru příprav WTF 
2009. 

 

Dozorčí rada doporučuje delegátům valné hromady ČSS schválit zprávu o činnosti 
ČSS za období od poslední valné hromady do dnešního dne a zprávu o hospodaření za 
rok 2007 včetně rozpočtu na rok 2008. 

 

Závěrem Ing. Střítecký poděkoval jménem dozorčí rady všem, kteří se na úspěšné 
činnosti Společnosti v uplynulém období podíleli. 

 

4. Diskuze k předneseným zprávám a návrhům, zprávy předsedů OK a OV o činnosti 
jejich komisí a organizací, informace o přípravě Světového technického fóra v roce 
2009 a 46. slévárenských dnů® 
- Pan Smutný požádal o upřesnění stížnosti, o které se ve své zprávě zmínil předseda 

dozorčí rady ČSS Ing. Střítecký. Ten vysvětlil, že se jedná o telefonickou stížnost Ing. 
Šebesty na pozdní doručení výzvy k prezentaci firem na mezinárodní konferenci OK 
pro formovací materiály. Tajemník ČSS Mgr. Urbánek tuto situaci operativně vyřešil 
jednáním s vedením OK a firma Šebesta – služby slévárnám s.r.o. se na uvedené 
konferenci prezentovala. Předmětem projednání této stížnosti bude především snaha 
podobným situacím v budoucnu předejít. 

- Paní Kühnelová doporučila informovat sponzory ČSS o tom, jak byly jejich finanční 
dary využity. Předseda ČSS vysvětlil, že se tak děje, v případě sponzorských darů 
např. od krajských hejtmanů je to dokonce povinností obdarovaného. 

- Ing. Hirsch připomněl, že existují fixní náklady na provoz sekretariátu ČSS, který 
nemá možnost si na ně sám vydělat. Proto by sponzorské finanční prostředky měly být 
využity především pro tyto účely. 

- Ing. Lána, předseda OK pro neželezné kovy, informoval o průběhu 2. Holečkovy 
konference, která se konala v Technickém muzeu Brno ve dnech 30. a 31. 5. 2007. 
Konference se zúčastnilo 44 zájemců včetně přednášejících. Akce byla zaměřena na 
metalurgické procesy s vazbou na jakost odlitků ze slitin Al a byla ekonomicky 
úspěšná. Podařilo se vyrovnat pokles finančních prostředků na podúčtu OK 
z předchozího období 2006. OK se neschází pravidelně, jen při přípravě odborné akce, 
funguje převážně formou elektronické korespondence. Dále pracuje jako tým poradců 
při řešení odborné problematiky. Pro rok 2008 OK připravuje tematický zájezd 
s odborným programem v Technickém muzeu Brno a exkurzi do Slévárny NEMAK 
ve Žiaru nad Hronom. Zájezd se uskuteční 29. a 30. května 2008. V roce 2008 je 
připraveno výjezdní zasedání s odborným programem do slévárny mosazi PRECIOSA 
– LUSTRY v Kamenickém Šenově. 

- Ing. Lána, předseda OV Královéhradeckého a Pardubického kraje, informoval o 
činnosti OV. V roce 2007 se uskutečnilo 9 plánovaných zasedání OV a 5 schůzek 
přípravného výboru 15. semináře Ekologie a slévárenství. Ten se uskutečnil 14. a 15. 
11. 2007 pod odbornou garancí firmy EMPLA Hradec Králové. Navštívilo ho 45 
účastníků včetně přednášejících a byl zaznamenán nárůst pracovníků zabývajících se 
ekologií a pracovníků řízení systému jakosti a životního prostředí. OV uskutečnil 
tematický zájezd do DSB EURO Blansko s výjezdním zasedáním v Hustopečích 30. 
11. a 1. 12. 2007. Stav na podúčtu OV je bez významných výkyvů. Pro rok 2008 
připravuje OV tematický zájezd spojený s exkurzí do slévárny ve Velké Bíteši 19. 9. a 
16. seminář Ekologie a slévárenství 12. a 13. 11. 2008. 
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- Doc. Mores, předseda OK pro LKG, informoval o aktivitách této OK a jejím 
posledním zasedání v únoru 2008 s prezentací firmy TSI System s.r.o. Brno se 
zaměřením na kontrolu odlitků. OK uskuteční další zasedání na podzim 2008, které 
bude věnováno technologickým záležitostem. 

- Pan Smutný, předseda OK pro lití pod tlakem, informoval o porušení dosavadní 
zásady OK pořádat pravidelná jarní a podzimní zasedání OK. Z důvodu mnoha jiných 
odborných akcí na jaře 2008 se letošní zasedání OK uskuteční pouze na podzim 
v Hrádku nad Nisou. Jarní zasedání v roce 2009 by se mělo uskutečnit Mohelnici. Pan 
Smutný veřejně poděkoval ředitelům sléváren, kteří umožnili zorganizovat zasedání 
OK v jejich firmách. Valné hromadě také představil svého nástupce ve funkci 
předsedy OK Ing. Vladimíra Barciho. 

- Doc. Horáček informoval o stavu příprav WTF (Světového technického fóra) 2009 
v Brně. Upozornil na internetovou prezentaci WTF (www.wtf2009.cz). Celou akci 
nazval Světové slévárenské dny, které se skládají z WTF, 46. slévárenských dnů® 
s doprovodnou výstavou a 6. mezinárodní Ph.D. konferencí. Tuto prezentaci představil 
na 68. SSK v Chennai včetně propagačního videosnímku o Brně. Doc. Horáček dále 
upřesnil odborný i společenský program WTF, do kterého je zahrnuta i přehlídka 
ohňostrojů na brněnské přehradě. Poslední den budou organizovány exkurze do 
sléváren. Záštitu nad konáním WTF převzal ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin 
Říman. Doc. Horáček vyzval přítomné, aby s ním spolupracovali při získávání 
sponzorů, a upozornil na tištěný materiál, který tuto výzvu obsahuje. 

- Ing. Lána vystoupil v zastoupení předsedy OK ekonomické a podal zprávu o činnosti 
této OK. OK se schází 3 – 4 x za rok, její jednání je vždy spojeno s odbornou akcí a 
exkurzí do slévárny. OK řeší řadu projektů, v roce 2007 již Projekt VIII, v letošním 
roce je to Projekt IX. Výstupem z každého projektu je každoroční odborný seminář. 

- Ing. Žižka, prezident Svazu sléváren ČR, poděkoval ČSS za spolupráci a slíbil 
podporu při přípravě WTF 2009. 

- Tajemník ČSS Mgr. Urbánek přednesl návrh místopředsedy dozorčí rady ČSS prof. 
Elbela na prodloužení mandátu zvoleného výkonného výboru na překlenutí doby 
konání Světového technického fóra v roce 2009 do konce roku 2009. 

- Ing. Král jako krajský manažer Jihomoravského kraje přislíbil zajistit podporu WTF 
na všech jemu dostupných místech. 

 

5. Ocenění práce členů ČSS 
VV schválil udělení následujících ocenění: 

čestné uznání I. stupně: Vojtěch Knirsch 
Josef Nejedlý 
Ing. Miloslav Pavlas  

čestné uznání II. stupně: Ing. Vladimír Barci 
Vladimír Drdáček 
Ing. Jan Král 
Ing. David Kvapil 

děkovný list:   Vlastimil Šmolík   
Ing. Jiří Ticha 
Ing. Pavel Tropp 
Ing. Jiří Valenta 

Čestná uznání navržená OV ZČ (p. Drdáček, Ing. Král, p. Šmolík, Ing. Ticha, Ing. 
Valenta) již byla předána na zasedání OV ZČ v Plzni, čestné uznání p. Knirschovi bude  
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předáno na zasedání OK ekonomické 17. 6. 2008 v Blansku. Ostatní čestná uznání byla 
předána na valné hromadě ČSS. 

 

6. Vyhodnocení diplomových prací studentů VŠ 
Komise ve složení: Ing. Hampl, Ing. Střítecký a doc. Šenberger jako předseda vyhodnotila 
diplomové práce přihlášené do soutěže. Z přihlášených 7 diplomových prací (5 VUT 
Brno, 2 VŠB-TU Ostrava) se na prvních třech místech umístili absolventi VUT Brno: 
1. místo: Zedníček, S.: Výroba těžkých odlitků z vysokolegovaných litin 
2. místo: Valenta, J.: Náhrada montánních vosků za vosky syntetické ve slévárně 

Kdynium, a.s. 
3. místo: Pálka, S.: Přínosy filtrace ocelových odlitků v podmínkách Slévárny Hulín 
VV rozhodnutí hodnotitelské komise schválil a odsouhlasil finanční odměny vítězům 
soutěže ve výši Kč 3.000,-- za 1. místo, Kč 2.000,-- za 2. místo a Kč 1.000,-- za 3. místo. 
Ing. Zedníček a Ing. Pálka se valné hromady osobně zúčastnili a z rukou předsedy ČSS 
Ing. Šlajse a doc. Šenbergera převzali čestná uznání a finanční odměny. Ing. Valenta 
obdrží čestné uznání poštou. 

 

7. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení valné hromady, jeho schválení a závěr 
jednání 
Návrh usnesení valné hromady přednesl předseda návrhové komise doc. Mores. Návrhová 
komise zahrnula do návrhu usnesení připomínky, které zazněly v diskuzi. Po těchto 
úpravách bylo usnesení jednohlasně schváleno. Ing. Tolar poděkoval přítomným za účast 
na jednání valné hromady a za její důstojný průběh. Poté se s nimi rozloučil. 
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Delegátky a delegáti valné hromady České slévárenské společnosti: 
 

1)  berou na vědomí: 
 zprávu o činnosti ČSS za uplynulé období přednesenou předsedou Ing. Šlajsem; 
 zprávu dozorčí rady o provedených kontrolách hospodaření a činnosti sekretariátu ČSS 
přednesenou Ing. Stříteckým; 

 zprávy některých předsedů OK při ČSS; 
 zprávu doc. Horáčka o jeho působení v exekutivě WFO a přípravě Světového 
technického fóra v roce 2009 v Brně; 

 

2)  schvalují: 
 zprávu o hospodaření ČSS za rok 2007 přednesenou tajemníkem Společnosti Mgr. 
Urbánkem; 

 rozpočet ČSS na rok 2008 předložený tajemníkem Společnosti Mgr. Urbánkem; 
 prodloužení mandátu zvoleného výkonného výboru na překlenutí doby konání 
Světového technického fóra v roce 2009 do konce roku 2009; 

 pravomoc výkonného výboru k úpravě rozpočtu ČSS v průběhu roku 2008, pokud by 
tato potřeba nastala; 

 

3)  ukládají: 
 všem organizátorům odborných akcí pod hlavičkou ČSS provést kalkulaci 
připravovaných akcí a nechat ji schválit tajemníkem ČSS; 

 výkonnému výboru projednat zapojení sléváren do financování ČSS. 
 

Členové ČSS přítomní na valné hromadě schválili usnesení jednomyslně. 
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Říjen: 18. celostátní konference Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny 

s kuličkovým grafitem 
- Termín:  8. – 10. 10. 2008 
- Místo:  Svratka, hotel ŽĎAS 
- Odborný garant: Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. 
- Kontakt:  Bc. Jarmila Malá 

e-mail: jarmila.mala@zdas.cz 
 

117. zasedání Odborné komise pro tavení oceli na odlitky 
- Termín:  8. – 10. 10. 2008 
- Místo:  Svratka, hotel ŽĎAS 
- Odborný garant: Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. 
- Kontakt:  Bc. Jarmila Malá 

e-mail: jarmila.mala@zdas.cz 
 

Kurz Spolupráce slevače a konstruktéra při snižování výrobních nákladů 
litých polotovarů 
- Termín:  15. – 16. 10. 2008 
- Místo:  sekretariát ČSS, Divadelní 6, Brno 
- Odborný garant: prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. 
- Kontakt:  Mgr. František Urbánek, sekretariát ČSS, Divadelní 6,  

Brno 
e-mail: slevarenska@volny.cz 

 
20. zasedání Podskupiny pro bentonitové formovací směsi 
- Termín:  21. – 22. 10. 2008 
- Místo:   Pavlov, Brno 
- Odborný garant: Ing. Alois Neudert, Ph.D. 
- Kontakt:  Ing. Alois Neudert, Ph.D. 

e-mail: Alois.Neudert@ask-chemicals.cz 
 
Listopad: 16. seminář Ekologie a slévárenství 

- Termín:  12. – 13. 11. 2008 
- Místo:  Hradec Králové 
- Odborný garant: Ing. Vladimír Bláha 
- Kontakt:  Mgr. František Urbánek, sekretariát ČSS, Divadelní 6,  

Brno 
e-mail: slevarenska@volny.cz 

 
Prosinec: 118. zasedání Odborné komise pro tavení oceli na odlitky 

- Termín:  4. – 5. 12. 2008 
- Místo:  Svratka, hotel ŽĎAS 
- Odborný garant: Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. 
- Kontakt:  Bc. Jarmila Malá 

e-mail: jarmila.mala@zdas.cz 
 



S B O R N Í K   Z   45.   S L É V Á R E N S K Ý C H   D N Ů® 
 
Česká slévárenská společnost nabízí sborník z 45. slévárenských dnů®, které byly součástí 
letošního veletrhu FOND-EX. Sborník je vydán ve formě CD, které obsahuje technický 
záznam všech přednesených přednášek včetně diskuze. Účastníci 45. slévárenských dnů® tak 
mají možnost vrátit se k přednášenému tématu, a tím znovu vyhodnotit obsah přednášek 
včetně tabulkově zpracovaných údajů. Ti, kteří se 45. slévárenských dnů® zúčastnit nemohli, 
si svoji neúčast mohou tímto způsobem nahradit. Pro přednášející je záznam průběhu 
přednášky i diskuze k ní přínosný pro zpětné vyhodnocení jak kvality přednášky, tak jejího 
obsahu. 
 

Cena 1 ks CD sborníku je Kč 2.000,-- včetně DPH. Sborník můžete objednat on line, faxem 
nebo poštou na adrese: 
 

Ing. Hana Bezděková 
TA-SERVICE, s.r.o. 

Hlinky 48 
603 00  Brno 

tel./fax: 543 211 134 
e-mail: bezdekova@ta-service.cz 

 
 
N O R M Y – K O V O V É   S L I T I N Y   N A   O D L I T K Y 

 
Česká slévárenská společnost vydala již 35. ročník Slévárenské ročenky® 2008. První část 
přináší jako již obvykle informace o dění v České slévárenské společnosti, Světové 
slévárenské organizaci WFO, Svazu sléváren ČR, Svazu modeláren ČR a Sdružení přesného 
lití, včetně aktualizovaných seznamů členských základen těchto společností; nechybí ani 
Roční výkaz slévárenství za rok 2006. Odborná část je tentokrát zaměřena monotematicky a 
tvoří ji ČSN týkající se následujících kovových slitin na odlitky: 
 

1. Litiny s kuličkovým grafitem 
2. Litiny s lupínkovým grafitem 
3. Temperované litiny 
4. Speciální litiny 
5. Uhlíkové oceli 
6. Nízkolegované a středně legované oceli 
7. Vysokolegované oceli 
8. Slitiny mědi – bronzy 
9. Slitiny mědi – mosazi 
10. Slitiny niklu a zinku 
11. Slitiny hliníku 

 

Cena publikace činí Kč 450,-, pro odběratele v ČR se připočítává 9 % DPH, pro odběratele ze 
SR poštovné a balné (cca Kč 250,-). Slévárenskou ročenku® 2008, ale i ročníky předchozí (za 
cenu Kč 100,-) objednávejte na adrese sekretariátu ČSS nebo on-line: 
 

Česká slévárenská společnost 
Divadelní 6 

p.s. 134 
657 34  Brno 

slevarenska@volny.cz 



 


