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Leden 2018
Vážení přátelé, členové České slévárenské společnosti,

skončil rok 2017, který byl pro náš spolek znovu velice významný a úspěšný. Podařilo se dodržet
jisté tradice a uspořádat mnohé pravidelné konference, semináře, kurzy a školení. Také jsme
vydali už XLIV. ročník Slévárenské ročenky®, která je tentokrát zaměřena na slitiny hliníku a
hořčíku na odlitky. Za vyvrcholení našich aktivit lze zajisté považovat 54. slévárenské dny®,
které se uskutečnily ve dnech 7. – 8. 11. 2017 v hotelu Avanti v Brně za významné sponzorské
podpory firem ASK Chemicals Czech s.r.o., JAP INDUSTRIES s.r.o., JUNKER Industrial
Equipment s.r.o., KERAMTECH s.r.o., LANIK s.r.o., MECAS ESI s.r.o, SEEIF Ceramic, a.s.,
Šebesta – služby slévárnám s.r.o., TERMOSONDY Kladno spol. s r.o., Z-MODEL, spol. s r.o. a
ŽĎAS a.s., ale především generálního sponzora, kterým byla firma Hüttenes-Albertus CZ s.r.o.
Věřím, že nadcházející rok 2018 bude neméně příznivý a naše společná práce bude i nadále
úspěšně pokračovat.
Na prahu nového roku děkuji všem našim členům a příznivcům za dosavadní podporu,
spolupráci a pomoc a přeji vám vše dobré v roce 2018, pevné zdraví a spolehlivé zázemí
v soukromí. Upřímně také děkuji všem vám, kteří jste mi přání úspěšného roku 2018 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.

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ČSS
Vážení členové České slévárenské společnosti,
dovoluji si vám připomenout zásady pro úhradu členských příspěvků. Členské příspěvky je třeba
uhradit vždy do 31. března v příslušném kalendářním roce. Pozdější úhrada podléhá penalizaci
ve výši 50 %. 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. Místo pro haléře se doplňuje nulami. Jiné znaky nelze používat!
- K vypisování se doporučuje Centropen černé barvy.
- V okénku V. symbol uveďte vaše členské číslo.
Členské příspěvky ovšem můžete uhradit i přímým bankovním převodem na účet České
slévárenské společnosti u Komerční banky Brno-venkov, číslo účtu 30736641/0100. Variabilním
symbolem je opět vaše členské číslo v České slévárenské společnosti. Výše členských příspěvků
za kalendářní rok činí:
Kč
Kč

100,100,-

Kč

200,-

Kč
300,Kč 10.000,-

individuální člen bez výdělku (např. student, doktorand, důchodce)
výdělečně činný individuální člen – zaměstnanec kolektivního člena
Společnosti
výdělečně činný individuální člen – státní příslušník ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
individuální zahraniční člen
minimální příspěvek kolektivního člena

54. S L É V Á R E N S K É D N Y® 2 0 1 7
Ve dnech 7. a 8. 11. 2017 se v hotelu Avanti v Brně opět sešla slévárenská veřejnost na 54.
slévárenských dnech®. Po úvodních slovech v plenární sekci byli oceněni dlouholetí členové
ČSS. Odborná jednání poté probíhala v 6 specializovaných sekcích v režii předsedů odborných
komisí při ČSS, kde bylo prezentováno 53 odborných přednášek. Předsálí bylo plně obsazeno
stánky sléváren a zejména dodavatelů v celkovém počtu 16 vystavovatelů. Celkem se
registrovalo 270 účastníků ze 101 firem a institucí z tuzemska i ze zahraničí, z nichž bylo 25
sléváren. Součástí akce byl tradiční společenský večer v obou restauracích hotelu Avanti
s koncertem kapely Ivančický dixieland. Úspěšný odborný i společenský průběh byl umožněn
díky finanční podpoře sponzorů jmenovaných v úvodu tohoto Informátoru. Bližší informace
včetně fotogalerie jsou dostupné na www.slevarenskedny.cz.

55. S L É V Á R E N S K É D N Y® 2 0 1 8
Přípravný výbor Slévárenských dnů® rozhodl, že 55. slévárenské dny® se uskuteční v Brně
v hotelu Avanti v termínu 13. a 14. 11. 2018. Odborným garantem byl jmenován opět doc. Ing.
Jaromír Roučka, CSc., organizačním garantem znovu doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. Součástí
55. slévárenských dnů® bude opět tradiční doprovodná výstava.

VALNÁ HROMADA ČSS 2018
Předseda České slévárenské společnosti, z.s., Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., svolává valnou
hromadu našeho spolku, která se uskuteční
8. března 2018 od 10.00 hod. v hotelu ŽĎAS ve Svratce.
Valnou hromadu bude řídit Ing. Jan Tolar.
Program valné hromady ČSS:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Volba návrhové komise
3. Zprávy: - o plnění usnesení z poslední valné hromady ČSS a o činnosti za uplynulé období
(předseda ČSS Ing. Martínek)
- o hospodaření ČSS za rok 2017 a návrh rozpočtu ČSS na rok 2018 (tajemník
ČSS Mgr. Urbánek)
- dozorčí rady ČSS za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2017
(předseda dozorčí rady ČSS Ing. Ondráček)
4. Diskuze k předneseným zprávám, zprávy předsedů OK a OO o činnosti jejich komisí a
organizací
5. Návrh usnesení valné hromady, jeho schválení a závěr jednání

SLÉVÁRENSKÁ ROČENKA 2017
ČSS vydala Slévárenskou ročenku® 2017. Kromě tradičních rubrik České slévárenské
společnosti, Světové slévárenské organizace WFO, Svazu sléváren ČR a Spolku přesného lití je
ročenka zaměřena na slitiny hliníku a hořčíku na odlitky. Obsahuje:
1. Slitiny hliníku na odlitky
Vlastnosti slévárenských slitin hliníku
Vliv slitinových prvků
Sklon ke vzniku trhlin
Zpracování taveniny
Struktura
Slitiny pro výrobu pístů
HIP – zpracování
2. Slitiny hořčíku na odlitky
Hořčík, slitiny hořčíku a jejich použití
Fyzikální vlastnosti krystalické mřížky
Normy (výběr)
Binární diagramy
Přehled a mechanické vlastnosti tlakových slitin hořčíku (výběr)
Data o materiálu, slitiny hořčíku
Technologie výroby
Slévárenskou ročenku® 2017 nabízíme za cenu Kč 300,-. Pro odběratele v ČR se připočítává
aktuální sazba DPH (10 %), v případě zásilek do zahraničí pak poštovné a balné (Kč 250,-).
Publikaci objednávejte na adrese sekretariátu ČSS nebo on-line slevarenska@volny.cz.
Česká slévárenská společnost, z.s.
Mgr. František Urbánek – tajemník
Divadelní 6, p.s. 134
657 34 Brno

A K C E Č S S V 1. P O L O L E T Í 2 0 1 8
Leden:

305. zasedání OV východočeského regionu
10. 1. 2018, Hradec Králové (informace: lana.i@slevarna.cz)
Oponentura Projektu XVIII. OK ekonomické na
nákladového hodnocení apretace odlitků (VII. etapa)
31. 1. 2018, Brno (informace: vaclav.kafka@upcmail.cz)

Únor:

306. zasedání OV východočeského regionu
14. 2. 2018, Hradec Králové (informace: lana.i@slevarna.cz)

Březen:

155. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky
8. – 9. 3. 2018, Svratka (informace: jarmila.mala@zdas.cz)

téma

Metodika

307. zasedání OV východočeského regionu
14. 3. 2018, Hradec Králové (informace: lana.i@slevarna.cz)
XVII. ekonomický seminář Metodika nákladového hodnocení apretace
odlitků (VII. etapa)
20. – 21. 3. 2018, hotel Tálský mlýn, Žďár nad Sázavou (informace:
vaclav.kafka@upcmail.cz
Duben:

308. zasedání OV východočeského regionu
11. 4. 2018, Hradec Králové (informace: lana.i@slevarna.cz)

Květen:

26. seminář Ekologie ve slévárenství
17. 5. 2018, Hradec Králové (informace: blaha@empla.cz)

Červen:

309. výjezdní zasedání OV východočeského regionu
13. 6. 2018, KASI, spol. s r.o., Nový Bydžov (informace: lana.i@slevarna.cz)
Zasedání OK pro lití pod tlakem
20. – 21. 6. 2018, Brno (informace: vladimir.barci@skoda-auto.cz)
156. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky
21. – 22. 6. 2018, DESTRO Kladno (informace: jarmila.mala@zdas.cz)

SPOLKOVÝ ODZNAK ČSS

Česká slévárenská společnost pořídila pro své členy spolkové odznaky ČSS. Každý člen, který
uhradí členský příspěvek na rok 2018, dostane kromě členské známky i jeden spolkový odznak
České slévárenské společnosti zdarma. Pokud by měl zájem o další odznak, může si ho zakoupit
na sekretariátě České slévárenské společnosti za 100,- Kč.

