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Leden 2019
Vážení přátelé, členové České slévárenské společnosti,

když se ohlédneme za uplynulým rokem 2018, můžeme znovu konstatovat, že byl pro nás velice
úspěšný. Podařilo se nám udržet vysoký počet tradičně pořádaných odborných akcí a často i zvýšit
jejich úroveň. V loňském roce jich bylo dokonce 28. Kromě pravidelných konferencí, seminářů,
kurzů a školení jsme se zúčastnili 73. světového slévárenského kongresu ve dnech 23.–27. 9.
2018 v polském Krakově a vzápětí poté 17. mezinárodního slévárenského veletrhu FONDEX
v termínu 1.–5. 10. 2018 v Brně. 55. slévárenské dny® v brněnském hotelu Avanti jsme pořádali
ve dnech 13.–14. 11. 2018. Novinkou loňského roku bylo pozastavení vydávání Slévárenské
ročenky®. Její odborný obsah jsme uveřejnili v časopise Slévárenství č. 9–10/2018 na str. 365–
385, který obdrželi všichni účastníci 55. slévárenských dnů® jako součást konferenčních materiálů.
Jedná se o základní encyklopedické informace o formovacích směsích převzaté z německé
publikace Taschenbuch der Giesserei-Praxis.
Věřím, že nastávající rok 2019 bude pro nás stejně úspěšný. Už nyní připravujeme spoustu
odborných akcí, jejichž přehled zde také najdete. Na jaře nás čeká volební valná hromada (28. 3.
2019 v Technickém muzeu Brno), která umožní třeba i novým osobnostem aktivně se do práce
České slévárenské společnosti zapojit v jejích vrcholových orgánech.
Na prahu nového roku děkuji všem za dosavadní podporu, spolupráci a pomoc a přeji vám vše
dobré v roce 2019, pevné zdraví a dobré zázemí v soukromí. Upřímně také děkuji všem vám, kteří
jste mi přání úspěšného roku 2019 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.

VOLBY DO NEJVYŠŠÍCH ORGÁNŮ ČSS
Vážení členové České slévárenské společnosti,
v blízké době skončí dvouleté funkční období členů nejvyšších orgánů České slévárenské
společnosti – výkonného výboru a dozorčí rady. V souladu se stanovami ČSS její předseda Ing.
Ludvík Martínek, Ph.D., svolává volební valnou hromadu ČSS na 28. 3. 2019. Pro tento účel
je rezervován konferenční sál Technického muzea Brno, Purkyňova 105. Kandidáty do výkonného
výboru a dozorčí rady navrhují členové ČSS na přiloženém formuláři NÁVRH KANDIDÁTA.
Kandidát může navrhnout i sám sebe. Návrh kandidáta s udáním plného jména, adresy,
telefonního čísla, elektronické adresy, případně pracovní funkce musí obsahovat také podpis a
vyjádření navrženého, že s kandidaturou souhlasí, a v případě jeho zvolení, že přijme svou
funkci. Je třeba připojit stručnou charakteristiku navrhovaného a určit, zda kandiduje do
výkonného výboru nebo dozorčí rady.
Návrhy kandidátů přijímá sekretariát ČSS do 28. 2. 2019. Tento termín je závazný a na později
doručené návrhy nebude brán zřetel. Důvodem je skutečnost, že náš volební řád umožňuje tzv.
korespondenční volby a ti naši členové, kteří se rozhodnou je využít, by neměli možnost později
navržené kandidáty volit. Pozvánka s podrobným programem volební valné hromady, seznamem
kandidátů a pokyny k přímé i korespondenční volbě budou součástí následujícího
INFORMÁTORu č. 84.

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 – Pod Petrovem, 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

55. S L É V Á R E N S K É D N Y® 2 0 1 8
Ve dnech 13. a 14. 11. 2018 se v hotelu Avanti v Brně opět sešla slévárenská veřejnost na 55.
slévárenských dnech®. Podle reakcí většiny účastníků byla tato akce hodnocena velmi příznivě a
prokázala, že zaujímá v kalendáři odborných akcí ČSS svoji pevnou a významnou pozici. To
dokazuje i 13 sponzorů (ASK Chemicals Czech s.r.o., Hüttenes-Albertus CZ, 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., Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.,
Šebesta – služby slévárnám s.r.o., TERMOSONDY Kladno, spol. s r.o., Z-MODEL, spol. s
r.o., a ŽĎAS a.s.), kteří přispěli celkovou částkou téměř 200 tisíc Kč a patří jim naše velké
poděkování. Konference se zúčastnilo 302 přihlášených ze 108 firem, z toho z 36 sléváren.
Doprovodné výstavy se zúčastnilo 19 vystavovatelů. 7 zúčastněných firem využilo možnost
nabídnout svoje produkty propagačními materiály vkládanými do konferenčních materiálů pro
účastníky Slévárenských dnů®. Počtem účastníků a zastoupených firem 55. slévárenské dny®
překonaly všechny předchozí ročníky. Z uvedených dat vyplývá, že česká slévárenská veřejnost
potřebuje akce, které sice nemají punc vědeckých konferencí, ale pomáhají řešit běžné problémy,
které jsou účastníkům blízké a jsou aktuální a srozumitelné.

56. S L É V Á R E N S K É D N Y® 2 0 1 9
Výkonný výbor ČSS rozhodl, že 56. slévárenské dny® se uskuteční v Brně v hotelu Avanti
v termínu 12. a 13. 11. 2019. Odborným garantem byl jmenován opět doc. Ing. Jaromír Roučka,
CSc., organizačním garantem znovu doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. Součástí 56. slévárenských
dnů® bude opět tradiční doprovodná výstava.

VADY ODLITKŮ ZE SLITIN ŽELEZA
Česká slévárenská společnost nabízí publikaci VADY ODLITKŮ ZE SLITIN ŽELEZA –
klasifikace, příčiny a prevence (MATECS Brno 1992, 339 s.). Kolektiv autorů: Elbel, T. –
Havlíček, F. – Jelínek, P. – Levíček, P. – Rous, J. – Stránský, K. v této knize nově systematicky
uspořádal vady odlitků ze slitin železa, s nimiž se pracovníci sléváren a odběratelé odlitků
nejčastěji setkávají. Publikace poskytuje nejdůležitější informace o makro i mikromorfologii a
složení, případně o dalších identifikačních charakteristikách 90 vad odlitků. K tomu jsou uváděny
údaje o mechanismu vzniku vady, o účincích vady na funkční vlastnosti odlitků a doporučení
k prevenci vad a k jejich odstranění či zamezení ve vztahu k materiálu, z něhož je odlitek vyráběn,
a k příslušné metalurgii a slévárenské technologii. Nedílnou součástí knihy je i bohatá fotografická
dokumentace vad. Publikace je určena slévárenským technologům, inženýrsko-technickým
pracovníkům v přípravě výroby i ve slévárenských provozech, dále pracovníkům odborů řízení
jakosti a zároveň i konstruktérům navrhujícím odlitky ze slitin železa. Může sloužit jako dobrá
pomůcka studentům středních odborných škol i vysokých škol s hutnickým a slévárenským
zaměřením a též zkušeným slevačům a tavičům. Česká slévárenská společnost knihu nabízí za
cenu Kč 200,-- (včetně 10 % DPH). Publikaci objednávejte na adrese sekretariátu ČSS nebo online slevarenska@volny.cz.
Česká slévárenská společnost, z. s.
Mgr. František Urbánek – tajemník
Divadelní 6, p.s. 134, 657 34 Brno
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Leden:

315. zasedání OV východočeského regionu
16. 1. 2019, Hradec Králové (informace: lana.i@slevarna.cz)

Únor:

316. zasedání OV východočeského regionu
13. 2. 2019, Hradec Králové (informace: lana.i@slevarna.cz)

Březen:

317. zasedání OV východočeského regionu
13. 3. 2019, Hradec Králové (informace: lana.i@slevarna.cz)
159. zasedání OK Výroba oceli na ingoty a odlitky
14.–15. 3. 2019, DESTRO Kladno (informace: jarmila.mala@zdas.cz)
8. Holečkova konference
20.–21. 3. 2019, hotel Skalský Dvůr, Bystřice nad Pernštejnem (informace:
lana.i@slevarna.cz)
Volební valná hromada ČSS
28. 3. 2019, Technické muzeum Brno (informace: slevarenska@volny.cz)

Duben:

35. ročník konference Oceláři
4.–5. 4. 2019, Rožnov pod
www.ocelari.cz)

Radhoštěm

(informace:

info@ocelari.cz,

XXV. mezinárodní konference SPOLUPRÁCA 2019
10.–12. 4. 2019, hotel Slovan, Tatranská Lomnica, Slovenská republika (informace:
richard.pastircak@fstroj.uniza.sk)
318. zasedání OV východočeského regionu
17. 4. 2019, Hradec Králové (informace: lana.i@slevarna.cz)
Květen:

Zasedání OK pro lití pod tlakem
14.–15. 5. 2019, METAL TRADE COMAX, a.s., Velvary (informace:
vaclav.krnavek@siemens.com)
27. seminář Ekologie a slévárenství
23. 5. 2019, Hradec Králové (informace: blaha@empla.cz)

Červen:

160. zasedání OK Výroba oceli na ingoty a odlitky
6. 6. 2019, VUT Brno (informace: jarmila.mala@zdas.cz)
23. ročník „Bentonitové konference“ pro podporu a rozvoj slévárenského
průmyslu
6.–7. 6. 2019, Zvole nad Pernštejnem (informace: protivinsky@keramost.cz)
319. výjezdní zasedání OV východočeského regionu
19. 6. 2019 (informace: lana.i@slevarna.cz)
GIFA, NEWCAST, METEC, THERMPROCESS
25.–29. 6. 2019, Düsseldorf, Německo (informace: www.gifa.de)

NÁVRH KANDIDÁTA
Pro volby do vrcholových orgánů České slévárenské společnosti, z.s., na funkční období 2019 –
2021 navrhuji:
Jméno, příjmení, tituly:

………………………………………………………………………

Adresa:

………………………………………………………………………

Telefonní číslo:

………………………………………………………………………

E-mail:

………………………………………………………………………

Zaměstnavatel:

………………………………………………………………………

Funkce v zaměstnání:

………………………………………………………………………

Kandidát (označte křížkem):

do výkonného výboru ČSS
do dozorčí rady ČSS

Stručná charakteristika:

□
□

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Podpis kandidáta vyjadřující souhlas s přijetím funkce:

……………………………………….

