
 
 

Oblastní výbor východočeského regionu  
České slévárenské společnosti 

a Odborná komise pro životní prostředí  
ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a CIRI 

 

 
a společnostmi  

KERAMOST, a. s. 
ASK Chemicals Czech, s.r.o. 

ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o 
DESTRO, spol. s r.o. 

PROFILTR, s.r.o.  
JAP Industries s.r.o.  

pořádají  
 

26. seminář „Ekologie a slévárenství“ 
22. 5. 2018  

v Regio centru Nový pivovar v Hradci Králové 



Hlavní témata 26. semináře: 
 

- Odpad nebo výrobek? - přínosy pro ekonomiku podniků 
- Novinky v legislativě ochrany ŽP 
- Zdroje znečišťování ovzduší, legislativní požadavky provozu  
- Praktické zkušenosti, témata ze sléváren 

 
Seminář je určen pro manažery, technology, metalurgy, ekology  
a pracovníky zajišťující BOZP nejen ve slévárenských provozech, pro 
pracovníky, doktorandy a studenty vysokých škol a dalších institucí vč. 
dodavatelů sléváren. 
 
Přípravný výbor:  Ing. Vladimír Bláha 
     Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. 

Ing. Josef Havrda 
     Ing. Ivo Lána, Ph.D. 
     Ing. Otto Novotný 
     Ing. Pavel Tropp  
 
Odborný garant:  Ing. Vladimír Bláha 
 
Organizační garanti: Ing. Ivo Lána, Ph.D. 
     Ing. Pavel Tropp 

 
MOTTO:  
 

V současné době dochází k rychlým změnám v legislativě odpadů.  V celé EU se 
hovoří o cirkulární ekonomice (oběhovém hospodářství). Využijme šance i ve 
slévárnách, snižme náklady na odpadové hospodářství. Pokusíme se Vám ukázat 
možnosti.  

 
Za přípravný výbor 

Vladimír Bláha 



Program semináře: 
9:15   Zahájení semináře Ing. Lána, Ph.D., 

Zástupce Královéhradeckého kraje za oblast ochrany ŽP, Předseda 
Odborné komise pro životní prostředí ČSS Ing. Bláha  

 
BLOK I. – odborné fórum: legislativa, odpady, emise 
9:30 – 10:00  Skříčková, M., EMPLA AG: 

Současné právní předpisy v ochraně ovzduší, povinnosti provozovatelů 
10:00 – 10:30 Lána, I., Plíhal, M., Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.: 

Praktické zkušenosti s měřením ovzduší ve slévárně 
10:30 – 10:45  Zástupce MPO, Odbor průmyslové ekologie: 

Předcházení vzniku odpadů, činnost MPO v oblasti předcházení vzniku 
odpadů 

10:45 – 11:00  přestávka s občerstvením 
 
BLOK II. – odborné fórum: legislativa, odpady, emise 
11:00 – 11:25 Vrtílek, J., ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o. 

Mikropostřik – převrat v odpadovém hospodářství ve slévárnách 
tlakového lití 

11:25 – 11:50 Bláha, V., EMPLA AG: 
Požadavky na výrobky, vedlejší produkty a neodpady z odpadů dle 
zákona č. 185/2001 sb. o odpadech, příklady, hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů   

11:50 – 12:15 Pytloun, M., Destro, spol. s r.o.:  
Proces recyklace ve slévárnách a ocelárnách 

12:15 – 13:00 oběd 
 
BLOK III. – odborné slévárenské fórum 
13:00 – 13:25  Rudolf, E., Krajský úřad Královéhradeckého kraje: 

Novinky v oblasti legislativy ochrany životního prostředí 
13:25 – 13:50 Picek, P., Neudert, A., KERAMOST, a.s.: 

Snižování emisí s novými produkty firmy KERAMOST  
13:50 – 14:15 Kaňová, Z., CLARIANT: 
   LOW EMISSION aditiva pro bentonitové směsi 
14:15 – 14:50 Bryksí, B., ČVUT v Praze: 

Ekologické aspekty výroby odlitků z hořčíku 
14:50 – 15:15 Ptáček, J., JAP Industries s.r.o.: 
   Tavení slitin hliníku, úprava taveniny a vliv na životní prostředí 
15:15 – 15:50 Vajsová, V., HVH, spol. s r.o.  
   Specifika uměleckého odlévání 
15:50 – 16:00  přestávka s občerstvením 
16:00 – 16:30 jednání OK10 
17:00   přátelský diskusní večer s občerstvením v restauraci U Lva 



Organizační informace: 
 

Termín konání:  22. 5. 2018 

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Regio centrum Nový pivovar,  
Pivovarské náměstí, Hradec Králové 
viz mapka dále, označení 1 

Doprava a parking: viz mapka dále 

Přihlášky: formulář přiložen k cirkuláři, vyplněný jej, 
prosíme, zašlete mailem na: 
slevarenska@volny.cz nebo poštou na adresu: 
Mgr. František Urbánek  
Česká slévárenská společnost  
Divadelní 6, P. O. Box 134 
657 34 Brno  
nejpozději do 15. 5. 2018 

Účastnický poplatek včetně DPH: 

člen České slévárenské společnosti    1050 Kč 
nečlen České slévárenské společnosti    1400 Kč 
studenti, důchodci          500 Kč 
podniková účast (max. 3 účastníci)    2500 Kč 
pouze sborník             500 Kč 
komerční přednáška s inzerátem ve sborníku  5000 Kč  
komerční prezentace – stánek, stůl prospekty  4000 Kč  
reklama ve sborníku (bez přednášky)    1000 Kč 
 

Účastnické poplatky uhraďte převodem na účet ČSS u Komerční banky Brno – Pod 
Petrovem, Brno. Číslo účtu příjemce: 30736641/0100, Variabilní symbol: 220518. Adresa 
příjemce: Česká slévárenská společnost z. s., Divadelní 6, P. O. Box 134, 657 34 Brno, IČ: 
00532983, DIČ: CZ00532983, IBAN (pro platby ze zahraničí): CZ1701000000000030736641, 
SWIFT (pro platby ze zahraničí): KOMBCZPPXXX. Účastnický poplatek se hradí předem jako 
záloha. Po úhradě obdrží plátce daňový doklad poštou. Pokud se přihlášený nebude moci 
zúčastnit, lze poslat náhradníka. Při neúčasti se vložné nevrací, absentujícímu přihlášenému 
zašleme sborník. Lze také platit na místě. 

mailto:slevarenska@volny.cz


Místo konání: 

 
Zdroj: www.mapy.cz  

 

 
Zdroj: www.mapy.cz  
 
Místem konání je budova Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, která se nachází přímo 
v historickém centru města Hradec Králové. Hromadnou dopravou je dobře dostupná do 
nedalekých zastávek Adalbertinum, Komenského. Nově lze využít tzv. zelenou linku, kterou 
obsluhuje elektrobus (viz www.dpmhk.cz) vyjíždějící ze zastávky Střelnice, Centrál, a dále 
přes několik zastávek až na Velké náměstí.  Zde je nutné vystoupit. Od 9:00 do 16:40 jezdí 
tato linka obvykle v 20-ti minutovém intervalu. Z terminálu HD či nádraží je však nutné na 
zastávku centrál využít jiné spoje (2 zastávky) nebo se dopravit pěšky.  
 
Pro motoristy lze doporučit parkování v oblasti zpoplatněné 40 Kč za celý den. Nízká cena 
může být komplikována zaplněností parkovací zóny, což může způsobit větší vzdálenost 
zaparkovaného vozidla. Zcela zdarma je až oblast Labská II, tedy ulice Baarova a dále jižně. 
Odtud je docházková vzdálenost okolo 10 minut.  

http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/
http://www.dpmhk.cz/


Možnosti parkování v okolí: 

Parkovací dům přímo v Krajském úřadu  
8:00 – 18:00 – 15 Kč za hodinu,  
od 18:00 paušál 10 Kč za zbytek dne a do 8:00 

 
(ZDROJ WWW.ISPHK.CZ) 
 

Parkování MIMO PARKOVACÍ DŮM – s cenou maximálně 40 Kč za den v zeleně označené 
části růžové zóny (ZO-P).  

 
(ZDROJ WWW.ISPHK.CZ) 
 

 


