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 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.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČSS
1. Zahájení a schválení programu jednání
Jednání valné hromady řídil Ing. Tolar. Přivítal přítomné členy ČSS 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 a zpráva o schopnosti valné hromady ke schvalování
usnesení
Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve sloţení: předsedkyně: Ing. Iveta Musilová,
členové: Miroslav Herzán, Ing. František David. Poté tajemník ČSS Mgr. Urbánek
informoval přítomné delegáty, ţe na valné hromadě je přítomno 24 členů ČSS s právem
hlasovacím a pro schválení usnesení je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční
většina přítomných.
3. Zprávy:
- o činnosti VV za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2009 (Ing. Jan
Šlajs)
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 26. 10. 2009
v Technickém muzeu Brno.
Úkol: Rozhodnout o dalším programu a činnosti OK 12 Profesní vzdělávání
s cílem její činnost zachovat – úkol je limitován skutečností, ţe v současné době ČSS
nemá ţádnou moţnost poţádat o jakoukoliv dotaci a tím pádem koncipovat jakékoliv
vzdělávací projekty. Proto ve VV převaţuje názor, aby byla činnost OK 12 Profesní
vzdělávání prozatím pouze pozastavena a její existence znovu přehodnocena aţ po
změně dotační politiky státu. Proto předseda ČSS navrhuje – úkol prozatím vypustit.
Úkol: Posoudit moţnost změny vedení účtu ČSS u jiné banky a efektivnost této
změny – hospodářka ČSS Ing. Nykodýmová ve spolupráci s tajemníkem ČSS Mgr.
Urbánkem tuto moţnost posoudili a porovnali finanční podmínky konkurenčních bank
s Komerční bankou a.s., u které má ČSS doposud svůj účet. Bylo konstatováno, ţe za
sluţby, které ČSS vyuţívá, by u konkurenčních bank zaplatila obdobné poplatky.
Moţné úspory však poskytuje internetové bankovnictví, a proto byl účet ČSS u
Komerční banky a.s. ponechán, ale přístup k němu změněn na elektronický. Tato
změna přináší kromě niţších poplatků i časové úspory – úkol splněn.
Období od poslední valné hromady je pro ČSS velmi náročné, protoţe se velmi
intenzivně projevují důsledky hospodářské krize, které mají následující dopady:
 Realitou současného období je nejistá budoucnost mnoha sléváren.
- Slévárny sníţily výrazně výrobu, počty pracovníků všech profesí a
ekonomicky bojovaly o přeţití.
- V mnoha slévárnách se sníţila pracovní a technologická morálka zaměstnanců.
- Slévárny jsou v důsledku výpadku výroby, výrazného sníţení obratu a zisku
podfinancované.
- Mnoho sléváren v současné době prochází nebo v krátké budoucnosti projde
insolventním procesem nebo konkurzem (Ferex Liberec, TOS-MET
Čelákovice, Elitex Slévárna Týniště nad Orlicí, SČA Ústí nad Labem,
TUPRON Červený Kostelec, Krkonošská slévárna Hostinné, BEZ Motory
Hradec Králové, atd.).
- V současné době se objevují první známky oţivení trhu s odlitky, ale bankovní
sektor nemá chuť poskytnout slévárnám provozní úvěry a tím je výrazně
omezena schopnost sléváren rychle navyšovat výrobu.
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Je nedostatek pracovníků TPV, ale i nedostatek kvalifikovaných a schopných
výrobních dělníků a mistrů, a to z důvodů sniţování počtu pracovníků v době
krize.

 Slévárny šetří a to finančně dopadá na rozpočet ČSS.
Jaké to má dopady na hospodaření ČSS? Některé slévárny nejsou ochotny se
zúčastňovat akcí, které ČSS organizuje, a ani jinak se o činnost ČSS nezajímají. Je
třeba konstatovat, ţe vedle sponzorských příspěvků, které poskytují především
dodavatelé surovin a zařízení, jsou hlavními příjmy ČSS účastnické poplatky.
Jaká je současná situace ČSS?
 ČSS prakticky a fakticky nemá nárok na jakoukoliv podporu z Evropských fondů
na rozdíl od Svazu sléváren ČR. Z tohoto důvodu nemáme moţnost nabídnout
jakoukoliv slevu na vzdělávání ani jiné aktivity.
 ČSS hospodaří v oblasti červené nuly, to znamená, ţe výsledkem naší činnosti
není zvyšování finančních prostředků Společnosti, ale pravidelně nám finance
meziročně v řádu desetitisíců aţ statisíců ubývají. Fakticky máme k dispozici Kč
309.000,-, coţ je málo, a prakticky nemáme ţádnou rezervu. Pokud budeme ještě
dva roky hospodařit s výsledkem roku 2009 (Kč – 119.000,-), tak v roce 2011
musíme ukončit činnost pro nedostatek finančních prostředků.
Úspory v činnosti ČSS:
 Lze konstatovat, ţe rozpočet sekretariátu ČSS je seškrcen na minimum a řešení
situace pomocí jeho rozboru není zásadním řešením. Je snad moţné dosáhnout
úspor v řádu několika málo desetitisíců, ale to není podstatou problému.
 Problém je na straně příjmu.
Do budoucna je nutné zodpovědět základní otázku: Je ČSS pro slévárny potřebná a
kým a jak má být financována?
 Úvodem je potřeba poděkovat většině členů ČSS za to, ţe svoje přednášky,
organizační práci a ostatní činnost vykonávají bezplatně nebo pouze za minimální
příspěvek na krytí nákladů. Tento příspěvek aktivních členů je základem toho, ţe
ČSS zatím ještě funguje. Jako příklad za mnoho jiných je moţné uvést přístup
k práci doc. Ing. Václava Kafky, CSc., který příkladně vede OK 14 – Ekonomická,
a to prakticky ve své reţii bez nároku na odměnu, ale s prokazatelným
významným přínosem pro české slévárenství. Obdobně je moţné vyzdvihnout
práci Ing. Jiřího Novotného, který zpracovává pro Slévárenské ročenky® výpisy
z platných slévárenských norem a tím významnou měrou přispívá ke zvyšování
úrovně a potřebnosti Slévárenské ročenky®.
 V současné době je ČSS jako sdruţení fyzických osob prakticky jediným místem,
kde jsou k dispozici informace z oboru slévárenství, a to jak na úrovni teoretických
vědomostí, tak praktických výrobních zkušeností.
 V případě ukončení činnosti ČSS bude moţné informace a konzultace získat na
vysokých školách, omezeně na průmyslové škole v Brně a v omezené míře také na
Svazu sléváren ČR.
 V případě ukončení činnosti ČSS by byl zlikvidován dlouhodobě fungující princip
předávání zkušeností a informací na schůzkách OK, konferencích a seminářích, a
tím by byl přerušen kontakt mezi slévárenskými odborníky a slévárenskou
veřejností. Neexistoval by seznam odborníků ani místo, kde by bylo moţné získat
informace, který slévárenský odborník je činný v určitém oboru.
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Z výše uvedeného vyplývá, ţe ČSS je pro budoucnost českého slévárenství asi
potřebná a můţe významně přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti. Kaţdá
slévárna by měla mít pracovníky s dostatečným systémem. Systém „pokus – omyl“ je
velmi nákladná metoda, která vede k tomu, ţe slévárna nakonec ekonomicky neuspěje.
Jak dál?
 Bezpodmínečně nutně je třeba zajistit navýšení příjmů o Kč 300 – 400 tisíc ročně a
během několika let navýšit naše oběţné prostředky na úroveň 1 mil. Kč.
 Předsedové OK musí nastavit organizování všech významných i menších akcí tak,
aby všechny byly ziskové. Předseda ČSS Ing. Šlajs navrhl aţ do stabilizace situace
nastavit úsporný reţim a ušetřit především na reprezentaci a pohoštění. Domnívá
se, ţe úsporný reţim po určitou dobu bude účastníky přijat a přínos ze získaných
informací bude mít pro účastníky výrazně vyšší hodnotu, neţ uhrazený oběd či
večeře. Dále Ing. Šlajs poţádal o pochopení i sponzory. Cílem sponzorského
příspěvku a spolupráce s ČSS by v době úsporného období měla být především
moţnost předání informací co nejširší slévárenské veřejnosti a podpora ČSS.
 Vydávat Slévárenskou ročenku® jako reprezentační tiskovinu a zároveň také jako
významnou základnu informací slévárenských techniků a obchodníků a ostatních
pracovníků sléváren.
 Přesvědčit slévárny o tom, aby Slévárenskou ročenku® pravidelně nakupovaly za
cenu řádově Kč 2500,- – Kč 3000,- za kus v počtu 2 – 4 kusů na slévárnu a tím
přispěly na provoz ČSS.
 Vyzvat dodavatelské firmy a slévárny, aby se staly kolektivními členy ČSS a tím
jednak rozšířily členskou základnu a zároveň měly moţnost jako zaměstnanci
firem zúčastňovat se práce v OK.
Na tomto místě předseda ČSS Ing. Šlajs poděkoval dodavatelům slévárenských
surovin a materiálů, kteří se pravidelně zúčastňují akcí ČSS jako sponzoři. Vyjádřil
přesvědčení, ţe tímto svým přístupem fakticky dlouhodobě a významně podporují
činnost ČSS a přitom vědí, ţe budou-li prosperovat české slévárny, budou následně
prosperovat i dodavatelé a ČSS můţe svojí činností tomuto procesu napomáhat.
V nejbliţší době musí ČSS přijmout taková opatření, která povedou k udrţení a třeba i
rozšíření aktivit ČSS. K tomu by měly slouţit i „kulaté stoly“ iniciované předsedou
ČSS, na kterých by se měly tyto záleţitosti podrobně rozebírat za přítomnosti zástupců
slévárenského průmyslu, kterému by ČSS měla slouţit především v oblasti vzdělávání.
První z nich se uskutečnil těsně před zahájením 47. SD a další budou následovat.
Co říci závěrem? V dalším období je pro nás jedním z nejdůleţitějších úkolů finančně
zabezpečit ČSS tak, aby mohla naplňovat své základní poslání, tedy aktivně přispívat
ke zvyšování znalostní úrovně pracovníků českých sléváren a tím ke
konkurenceschopnosti českého slévárenství. To bude nelehký úkol nás všech v příštím
období.
-

dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2007 (Ing.
František Střítecký)
Předseda dozorčí rady Ing. Střítecký uvedl, ţe dozorčí rada v období od poslední valné
hromady pracovala ve sloţení: Ing. František Hirsch, Ing. Zdeněk Ondráček a Ing.
František Střítecký. V tomto období se sešla na třech zasedáních, na nichţ se zabývala:
 Na 1. zasedání byl do funkce místopředsedy ustaven Ing. Hirsch a byl sestaven
plán kontrolní činnosti dozorčí rady;
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 Na 2. zasedání se dozorčí rada zabývala dílčím výsledkem hospodaření za 10
měsíců roku 2009 a konstatovala, ţe výsledek hospodaření za celý rok 2009 lze
očekávat s deficitem cca 100 tisíc Kč. Znepokojivý je i vývoj skutečného stavu
finančních prostředků a prostředků vedených na podúčtech OK a OV. Dozorčí
rada také prověřila platnost ochranných známek registrovaných ČSS a
konstatovala, ţe tajemník Společnosti tyto záleţitosti sleduje a platnost
ochranných známek včas prodluţuje;
 Na 3. zasedání DR projednala hospodaření Společnosti za rok 2009, které skončilo
se záporným výsledkem ve výši Kč 119 430,45. Dozorčí rada hodnotila situaci
v hospodářských výsledcích jako znepokojivou, kterou je nutno urychleně řešit.
VV ČSS vzal tuto situaci na vědomí, na dvou svých zasedáních se touto
problematikou zabýval a hledá cesty ke zlepšení;
 Dále se předseda dozorčí rady zúčastnil inventarizace majetku ČSVTS a členové
dozorčí rady provedli inventarizaci majetku ve vlastnictví ČSS. Při těchto
inventarizacích nebyly shledány závady;
 Členové dozorčí rady připravili tuto zprávu o činnosti dozorčí rady od poslední
valné hromady ČSS.
Dozorčí rada hodnotí činnost ČSS za období od valné hromady 2009 jako úspěšnou, a
to především v odborné činnosti. V oblasti hospodářského výsledku se projevuje určité
napětí a je mu potřeba věnovat i nadále zvýšenou pozornost. Dozorčí rada doporučila
delegátům valné hromady schválit zprávu o činnosti ČSS za období od poslední valné
hromady do dnešního dne a zprávu o hospodaření za rok 2009 včetně rozpočtu na rok
2010. Závěrem předseda dozorčí rady poděkoval jejím jménem všem, kteří se na
úspěšné činnosti Společnosti v uplynulém období podíleli.
-

o hospodaření ČSS v roce 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010 (Ing. Veronika
Nykodýmová)
Zprávu o hospodaření ČSS v roce 2009 včetně vyúčtování podúčtů OK a OV
vedených sekretariátem ČSS a návrh rozpočtu ČSS na rok 2010 přednesla hospodářka
ČSS Ing. Nykodýmová. Příjmy za rok 2009 představují částku Kč 1.422.682,25,
výdaje potom částku Kč 1.542.112,70. Výsledek hospodaření je tedy záporný a
představuje částku Kč 119.430,45, přestoţe jednotlivé poloţky v porovnání
s plánovaným rozpočtem nevykazují ţádné významné disproporce. Stav na účtech
ČSS k 31. 12. 2009 činí Kč 309.367,16, i kdyţ stav na podúčtech OK a OV vedených
sekretariátem ČSS by měl představovat částku Kč 570.583,91. K dílčím výsledkům
hospodaření ČSS v roce 2010 Ing. Nykodýmová uvedla, ţe příjmy ČSS za leden aţ
duben roku 2010 představují částku Kč 359.817,64 a výdaje Kč 413.900,53. Výsledek
hospodaření ČSS za toto období je tedy opět záporný a vykazuje částku Kč 54.082,89.
Skutečný stav finančních prostředků na účtech ČSS k 30. 4. 2010 je Kč 346.887,61.
Návrh rozpočtu ČSS na rok 2010 je vyrovnaný a v obou oddílech obsahuje částky Kč
1.500.000,-. Hospodářka ČSS Ing. Nykodýmová doporučila delegátům valné hromady
schválit zprávu o hospodaření za rok 2009 včetně rozpočtu na rok 2010.

4. Diskuze k předneseným zprávám a návrhům
- Ing. Antonín Záděra, Ph.D., nevěří, ţe vrcholové orgány sléváren vyslyší výzvu ČSS
k podpoře jejích příjmů. Proto navrhuje při přípravě rozpočtu ČSS stanovit, jakou část
finančních prostředků je ČSS schopna získat z pořádání Slévárenských dnů® a prodeje
Slévárenské ročenky® a zbývající chybějící částku předepsat OK jako zisk, který by
měly pro zachování ČSS přinést do rozpočtu ze svých aktivit.
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prof. Ing. Milan Horáček, CSc., připomněl, ţe 47. slévárenské dny® se pořádají v roce,
který nenabízí ideální podmínky (ekonomická situace, FOND-EX 2010 atd.). Proto
byly jiţ předem stanoveny poměrně skromné ekonomické cíle. Přesto je jiţ teď
z předběţných výsledků zřejmé, ţe tato akce bude zisková. Je ovšem zcela jasné, ţe
SD asi jiţ nikdy nebudou pro ČSS takovým přínosem, i kdyţ určité náměty na
vylepšení tohoto stavu určitě existují. Hlavním viníkem je ekonomická krize, avšak jiţ
v období před ní bylo moţné pozorovat pokles zisku daný především sníţeným
zájmem dodavatelských firem o doprovodnou výstavu, která je hlavním zdrojem
příjmů. Po počátečním období, kdy se firmy chtěly na našem trhu uchytit (v 90.
letech), došlo k postupnému poklesu zájmu, kdy mnohé firmy začaly praktikovat své
vlastní marketingové aktivity a navíc vznikla v oblasti prezentací značná konkurence.
prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., poloţil otázku, zda členové ČSS tuto společnost chtějí
v protikladu k otázce, zda chce ČSS české slévárenství. Povaţuje za důleţité, zda se
členové ČSS chtějí organizovat, scházet a mít tak osobní profit ze získaných
informací. Pokud ano, potom je nutné zjistit, co jsou členové ČSS ochotni udělat pro
zachování společnosti včetně případného zvýšení členských příspěvků. Jako příklad
uvedl Svaz zahrádkářů, jehoţ členové se primárně nesnaţí ovlivnit zemědělství jako
takové, ale svoje aktivity zaměřují tak, aby z nich měli osobní prospěch a rádi se jich
zúčastňovali.
Ing. Zdeněk Král, CSc., kritizoval neochotu českých sléváren vyjít vstříc zákazníkům
a uvaţovat ekonomicky. Pokud se ČSS podaří získat důvěru managementu sléváren a
nabídne jim zajímavé vzdělávací programy, je zde silný potenciál k překonání krize a
zachování ČSS.
Ing. Jan Šlajs, předseda ČSS, povaţuje za nutné oslovit management sléváren, zjistit,
co české slévárny potřebují a tomu podřídit vzdělávací programy ČSS a aktivity OK.
V takovém případě lze očekávat, ţe slévárny budou na odborné akce ČSS své
zaměstnance delegovat, resp. podpoří jejich členství a práci v OK. Vyšší počet
účastníků na akcích pořádaných ČSS je v tuto chvíli náš prvořadý zájem.
doc. Ing. Václav Kafka, CSc., předseda OK ekonomické, je přesvědčen o tom, ţe
mnohé slévárny skutečně o aktivitách ČSS nevědí. OK by se měly více prezentovat,
např. vystoupením svých předsedů na Slévárenských dnech ®, coţ by přispělo k větší
informovanosti managementu sléváren s následnou vyšší účastí na odborných akcích
ČSS.
Ing. František David upozornil na nutnost změny myšlení z provozního na
marketingové. Získání prominentního zákazníka je pro slévárnu nejlepší vizitkou a
příkladem hodným následování dalšími zákazníky. Toto je jedna z cest, jak překonat
finanční a hospodářskou krizi, která se odráţí i ve špatné finanční situaci ČSS.
doc. Ing. Antonín Mores, CSc., předseda OK pro LKG, informoval o 64. zasedání OK
pro litinu s kuličkovým grafitem, které se uskutečnilo 19. 5. 2010 na ČVUT v Praze
spolu se zasedáním OV SČ. Na této akci se prezentovala firmy ABP Induction
Systems GmbH Dortmund. Akce se zúčastnilo cca 40 zájemců. V závěru svého
vystoupení si postěţoval na nově se projevující nezájem ostravského regionu o tyto
akce.
Ing. Josef Hlavinka, výkonný ředitel Svazu sléváren ČR, informoval o snaze Svazu
sléváren ČR získat projekt v oboru vzdělávání, na kterém by ČSS mohla participovat.
Dosavadní pokusy byly ovšem neúspěšné. Svaz sléváren ČR tento svůj záměr
nevzdává a činí v této věci další pokusy.

5. Zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení valné hromady, závěr jednání
Návrh usnesení valné hromady obsahující připomínky, které zazněly v diskuzi, přednesla
předsedkyně návrhové komise Ing. Musilová. Delegáti valné hromady ČSS schválili
usnesení jednohlasně. Ing. Tolar poděkoval přítomným za účast na jednání valné hromady
a za její důstojný průběh. Poté se s nimi rozloučil.

USNESENÍ VALNÉ HROMADY ČSS 2010
Delegátky a delegáti valné hromady České slévárenské společnosti:
1) berou na vědomí:
 zprávu dozorčí rady o provedených kontrolách hospodaření a činnosti sekretariátu ČSS
za uplynulé období přednesenou Ing. Stříteckým;
2) schvalují:
 zprávu o činnosti ČSS za uplynulé období přednesenou předsedou Ing. Šlajsem;
 zprávu o hospodaření ČSS za rok 2009 přednesenou hospodářkou Společnosti Ing.
Nykodýmovou;
 rozpočet ČSS na rok 2010 předloţený hospodářkou Společnosti Ing. Nykodýmovou;
3) ukládají:
 výkonnému výboru ČSS iniciovat jednání s vrcholovými představiteli sléváren a
modeláren o dalších moţnostech spolupráce směřujících k posílení ekonomiky ČSS;
 výkonnému výboru ČSS projednat s předsedy OK a OV jejich činnost z ekonomického
hlediska.

DOVOLENÁ TAJEMNÍKA ČSS
Tajemník ČSS upozorňuje na termín čerpání své řádné dovolené v době
od 23. 8. do 6. 9. 2010.
V této době bude činnost sekretariátu omezena jen na příjem poštovních zásilek.

VELETR FOND–EX 2010
Letošní jiţ 13. ročník veletrhu FOND-EX se koná na Výstavišti v Brně v pavilonu Z ve
společném termínu s Mezinárodním strojírenským veletrhem od 13. do 17. 9. 2010 spolu
s veletrhy WELDING (svařovací technika) a PROFINTECH (technologie pro povrchové
úpravy). Tradiční součástí veletrhu bude odborný doprovodný program jako platforma pro
výměnu zkušeností a seznámení s aktuálními trendy. Zajímavý bude i projekt Transfer
technologií a inovací 2010, který je ucelenou prezentací technických vysokých škol a jejich
vědecko-výzkumných kapacit nabízených průmyslovým partnerům. Záštitu nad veletrhem
převzaly Asociace evropských slévárenských svazů C.A.E.F. a Středoevropská slévárenská
iniciativa MEGI. Kompletní informace o veletrhu FOND-EX najdete na
www.bvv.cz/fond-ex, kde se jako návštěvníci můţete zaregistrovat a získat celodenní
vstupné za zvýhodněnou poloviční cenu Kč 100,-.

XIX. c e l o s t á t n í „o c e l á ř s k á“ k o n f e r e n c e
Pravidelná (kaţdý sudý rok), letos uţ XIX. celostátní konference Výroba a vlastnosti oceli
na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem se uskuteční 22. – 24. 9. 2010 opět v hotelu
ŢĎAS ve Svratce. Její přípravný výbor vţdy klade důraz na vysokou odbornou úroveň
přednášek i aktuálnost zvolených témat tak, aby účastníkům – technologům, mistrům i
vedoucím provozů jednotlivých výrobců oceli – bylo umoţněno ve svých firmách některé
z nich přenést co nejdříve přímo do praxe. Letošní konference bude zaměřena rovným dílem
na oblasti metalurgie a nákladovosti. Pouze namátkou některé z připravovaných přednášek:
Vyuţití simulačních programů při řešení problematiky tuhnutí ocelových odlitků, Závěry
technicko-ekonomické analýzy výroby tekutého kovu v podmínkách slévárny DSB EURO
Blansko, Dezoxidace oceli pro masivní odlitky, Přístupy a moţnosti vedoucí ke sniţování
nákladů ve slévárnách, Izolace nálitků masivních ocelových odlitků, Poučení ze světové
finanční a hospodářské krize pro české slévárny, Moţnosti vyuţívání syntetických strusek při
výrobě oceli atd. Ve sborníku z XIX. celostátní konference pak bude uvedeno 21 přednášek,
které pomohou našim odborníkům minimalizovat dopady finanční a hospodářské krize ve
firmách. Mezi přednášejícími budou renomovaní specialisté jak z vysokých škol, především
VŠB – TU Ostrava a VUT v Brně, tak i odborníci z jednotlivých firem v ČR. Konference se
koná pod záštitou člena představenstva a výrobního ředitele ŢĎAS, a. s., Ing. Jaromíra
Ošťádala. Na setkání zvou a těší se kontaktní osoby:
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., předseda OK 04, tel.: 566 643 796, 602 866 109
Bc. Jarmila Malá, tel.: 566 643 660, e-mail: jarmila.mala@zdas.cz

18. s e m i n á ř E k o l o g i e a s l é v á r e n s t v í
Oblastní výbor Královéhradeckého a Pardubického kraje a OK 10 při ČSS připravují na 10. a
11. listopadu 2010 v Hradci Králové 18. seminář Ekologie a slévárenství. Seminář bude
opět připraven v úzké spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a pod
patronací firmy EMPLA AG, spol. s r. o. Změny právních norem, které se týkají prakticky
všech sléváren, budou srozumitelně vysvětleny experty v dané problematice. Nejzávaţnějšími
novinkami v roce 2010 doposud jsou:
- vyhláška č. 61/2010 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 294/2005 Sb. a která se týká
vyuţívání a odstraňování odpadů,
- novela zákona o odpadech č. 154/2010 Sb. o odpadech, která definuje vedlejší produkty,
- zákon o odpadech jiţ za rok 2010 bude vyţadovat registraci v ISPOP prakticky u všech
subjektů.
Dalším blokem jsou chemické látky a jejich návaznost na bezpečnost práce. Ukazuje se, ţe
pro praktické podmínky ve slévárenských provozech je toto spojení velmi uţitečné pro
techniky, kteří musí tuto činnost zabezpečovat. Jde mj. o nakládání s nebezpečnými látkami a
přípravky s ţíravými vlastnostmi, karcinogeny, mutageny a dalšími, na něţ se vztahuje zákon
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákoník práce a zákon o chemických látkách a
přípravcích (REACH). Diskutovány budou také otázky týkající se společensky důleţitých
témat, jako je ovzduší a jeho novela zákona. Obsah semináře bude samozřejmě reflektovat i
změny, které nastanou do listopadu 2010 a které nejsou nyní známy. Seminář je dvoudenní,
spojený s jednáním OK pro ţivotní prostředí. Na druhý den je opět připravena exkurze.
Kontaktní osoby:
Ing. Vladimír Bláha, předseda OK 10, e-mail: vladoblaha@seznam.cz
Ing. Ivo Lána, Ph.D., předseda OV, e-mail: lana.i@slevarna.cz

VI. m e z i n á r o d n í E k o n o m i c k á k o n f e r e n c e
OK ekonomická při ČSS je pořadatelem VI. mezinárodní konference Ekonomické
problémy při výrobě odlitků. Konference se uskuteční 2. – 3. 11. 2010 ve slévárně Mencl
Guss, s.r.o., v Roudnici nad Labem. Účastníci konference budou mít moţnost zúčastnit se
exkurze do této slévárny. Odborný program konference se zaměří zejména na problémy
překonání současné světové finanční a hospodářské krize, další rozvoj sléváren, úspory
nákladů, spolupráci s bankami při zajištění financování provozu sléváren, vyuţití grantových
prostředků České republiky a Evropské unie apod. Konference přinese informace o reakci
zahraničních sléváren (Polsko, Slovensko, Rakousko a Německo) na hospodářskou krizi a
jaké poučení lze z průběhu krize vyvodit pro české slévárny. V rámci konference bude
organizována panelová diskuze významných odborníků českého slévárenství, jejímţ tématem
bude otázka „Co nyní učinit pro další rozvoj slévárenství v České republice?“. Pořadatelé
konference počítají i s aktivním vystoupením PhDr. Tomáše Sedláčka, který by měl vystoupit
s příspěvkem na téma „Jaké můţeme očekávat vnější podmínky pro české slévárenství (jako
součást českého strojírenství) v pokrizové době a jak by na tuto situaci měl náš obor
reagovat“. (PhDr. Tomáš Sedláček – hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Působil jako
poradce prezidenta Václava Havla a v letech 2004 – 2005 jako poradce ministra financí.)
Na konferenci bude také prezentována přednáška na téma Elektromobilní průmysl a
slévárenství. Vývoj hybridních vozidel a elektromobilů se v současné době jeví jako trend
dalšího rozvoje automobilového průmyslu. Konstrukce nových dopravních prostředků bude
mít ale přímý dopad na objednávky automobilového průmyslu v oblasti odlitků na bázi Fe i
neţelezných kovů. Automobilový průmysl je v současné době jedním z nejvýznamnějších
zákazníků sléváren. Od konce druhé světové války zásadně ovlivňoval rozvoj slévárenských
technologií a odlévaných materiálů. Zásadní změna konstrukce vozidel a filozofie ovládání a
řízení těchto dopravních prostředků, bude mít přímý dopad na slévárenskou výrobu. Záměnou
spalovacího motoru za elektromotor, který je umístěn v kolech, odpadne převodová skříň
včetně ozubených kol, loţisek, hřídelí a součástek řadicích systémů. Odpadnou spalovací
motory a nebudou potřeba klikové hřídele, hlavy válců, bloky válců, písty, víka loţisek, tělesa
vodních čerpadel a turbodmychadla. Podstatně se změní i nároky na odlitky brzdového
systému. Elektromobilový průmysl nebude potřebovat odlitky diferenciálu včetně ozubených
kol a polonáprav. Naopak bude vyţadovat odlitky z lehkých slitin pro kolové elektromotory
a odlitky pro umístění baterií, které budou součástí zástavby karoserie a odlitky z lehkých
slitin pro umístění řídících systémů, které budou integrální součástí karoserie vozidel. Vývoj
elektropohonu u osobních vozidel urychlí vývoj elektropohonu nákladních vozidel, autobusů,
traktorů, stavebních strojů a jim naroveň postavených prostředků, které vyuţívají jako
pohonnou jednotku spalovací motor. Elektromobil firmy EKOLO Sedlčany bude v rámci
konference předveden jejím účastníkům.
Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku z konference, kde je moţné umístit
firemní reklamu. Zájemci o tuto moţnost mohou kontaktovat sekretariát ČSS (Mgr. František
Urbánek, tel.: 542 214 481, 603 342 176, e-mail: slevarenska@volny.cz) nebo Ing. Olga
Poloková, tel.: 737 952 086, e-mail: olga.polokova@volny.cz). Podklady k publikování
reklamy ve sborníku je nutné dodat Ing. Polokové do 1. 10. 2010.
Předseda OK ekonomické, který je současně odborným garantem konference, doc. Ing.
Václav Kafka, CSc., zve všechny zájemce o tuto odbornou akci k návštěvě Roudnice nad
Labem. Na setkání se těší odborný garant konference:
doc. Ing. Václav Kafka, CSc., předseda OK 14, tel.: 596 511 689, 603 879 293, e-mail:
vaclav.kafka@upcmail.cz

