
442  S lévárens t v í  .  L X I I I  .  l i s topad – pros inec 2015 . 11–12

týmy zastupující společnosti ZPS – Slé-
várna, a. s., UXA spol. s r. o., a Slévárna 
a modelárna Nové Ransko, s. r. o. Od-
borná úroveň školení byla zajištěna ne- 
jen předními akademickými pracovní- 
ky a odborníky z hutních provozů, ale  
i mladými pracovníky – pedagogy vyso-
kých škol, kteří v rámci školení získávají 
zkušenosti s přednesem odborné látky. 
Profesionální přístup jednoho z mladých 
pedagogů také posluchači ocenili – za 
příspěvek na téma Očkování a modifika-
ce grafitických litin získal přednášející 
Ing. Václav Kaňa, Ph.D., z VUT v Brně 
nejen ocenění za nejlépe zpracovanou 
přednášku, ale také cenu pro nejlepšího 
přednášejícího. Na závěr školení zajistili 
organizátoři pro účastníky návštěvu 
oboru metalurgie ŽĎAS, a. s., provozů 
výroby oceli, odlévání ingotů, volného 
kování a výroby odlitků.

Obr. 1.  Organizační garant školení, Bc. 
Jarmila Malá, předala vítězné- 
mu týmu, společnosti Třinecké 
železárny, a. s., Ing. J. Kaletovi, 
Ing. P. Gajdaszovi a V. Byrtusovi 
ocenění za první místo ve zna-
lostní soutěži

K informaci o úspěšném průběhu škole-
ní je třeba doplnit, že OK 04 tavení 
oceli na odlitky při ČSS nadále považuje 
vzdělávání zaměstnanců a nastupujících 
generací studentů bakalářského a magi-
sterského studia oborů metalurgie oce-
li za své hlavní poslání a své aktivity již 
dnes směřuje na realizaci dalšího, v po-
řadí již 23. celostátního školení tavičů  
a mistrů oboru výroby oceli a litiny, kte-
ré se uskuteční tradičně za dva roky, tedy 
na podzim v roce 2017.

Obr. 2.  Ocenění za nejlepší přednášku 
předal Ing. V. Kaňovi z VUT v Brně 
zástupce tavičů M. Malášek
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Ing. Antonín Mores, CSc.). V sekcích bylo 
předneseno všech 51 příspěvků uvede-
ných v programu a ještě několik dal- 
ších, které byly zpracovány dodatečně. 
Dodejme, že snad v každé sekci projed-
návaná témata prezentovala stěžejní 
problémy dané oblasti. 
Odborný program vhodně doplňovala 
doprovodná výstava, které se účastnily 
následující organizace: ASK Chemicals 
Czech, s. r. o., FORMSERVIS, spol. s r. o., 
Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik 
GmbH, H-GLOST, s. r. o., Hüttenes- 
-Albertus CZ, s. r. o., JUNKER Industrial 
Equipment, s. r. o., LAC, s. r. o., LANIK, 
s. r. o., Linde Gas, a. s., Lungmuss Feuer-
-fest Tschechien, s. r. o., MAGMA GmbH, 
MECAS ESI, s. r. o., METOS, v. o. s., 
Modelárna – NEMOŠICE, s. r. o., NAJPI, 
a. s., NOTUS – POWERSONIC, s. r. o.,  
a RMT, s. r. o.
Doplňme, že na intenzivní odborné jed-
nání vhodně navazoval i společenský 
večer s hudbou a druhý den ten správný 
svatomartinský oběd s husou a koštem 
martinského vína. Tedy jinými slovy – ve-
lice příznivý přístup hostitelského hotelu.
Informace by nebyla úplná, kdybychom 
neuvedli, že v kuloárech probíhaly živé 
diskuze, předávaly se informace a samo-
zřejmě docházelo i na plánovaná jedná-
ní. Ta měla možná stejný význam jako 
vlastní přednášková náplň. Jeden účast-
ník to výstižně pojmenoval – kdo ve 
slévárenství „něco dělá“, tak je zde. Po-
zoruhodné také jistě bylo, že na SD do-
razili alespoň odpoledne kolegové, kteří 
museli být ráno ve slévárně. Velice pozi-
tivní je, že mezi účastníky, ale zejména 
přednášejícími, byla řada mladších, což 
je jistě slibná deviza do budoucna. Byly 
zde však zastoupeny i starší ročníky a to 
je potřeba také ocenit. O přínosu SD 
2015 pro účastníky a tím i pro naše slé-
várny, které zde byly zastoupeny v počtu 
40 firem, tedy nebudeme polemizovat. 
Příznivých bylo oněch 272 účastníků. 
Ptáme-li se, kdo pomohl, aby SD takto 
úspěšně proběhly, pak v prvé řadě mu-
síme jmenovat naše sponzory: ASK 
Chemicals Czech, s. r. o., KERAMTECH, 
s. r. o., LANIK, s. r. o., MECAS ESI, s. r. o,  
SAND TEAM, spol. 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. Bez 
jejich podpory by SD nemohly být na 
této úrovni uspořádány. Jimm tedy pat-
ří náš velký dík. 
Při této příležitosti je třeba připomenout 
práci kolegů, kteří nejsou vidět a bez 
jejichž obětavosti by konference patrně 
nebyla. Vzpomeňme paní Glumbíkovou 
– webové stránky,  Ing. Marka Kováče 

Ohlednutí za 
Slévárenskými dny® 

roku 2015
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f o t o  r e d a k c e

Ve dnech  10. a 11. listopadu se v hote-
lu Avanti v Brně uskutečnily již 52. slé-
várenské dny® (SD) spojené s dopro- 
vodnou výstavou. SD tradičně pořádala 
Česká slévárenská společnost a spolu-
pořadatelem byl Ústav strojírenské tech-
nologie FSI VUT v Brně.
Každoroční vrcholné setkání českých  
a zahraničních slevačů probíhalo podle 
osvědčeného scénáře. Setkání 272 
účastníků, kteří zastupovali 102 firem  
a institucí, začalo plenárním zasedáním. 
To otevřel již tradičně Ing.  Pavel Sobíšek, 
který informoval o aktuálním vývoji 
české ekonomiky. Následně Ing. Josef 
Hlavinka seznámil se současným sta- 
vem a očekávaným vývojem slévárenské 
výroby v ČR. Poté Ing. Martin Karfus, 
CSc., v zastoupení náměstka ministra 
MPO Ing. Eduarda Muřického informoval 
mimo jiné o nových projektech organi-
zovaných MPO. O současném stavu vý-
roby automobilů v ČR a EU a jeho dalším 
vývoji podal zprávu Ing. Antonín Šípek. 
Na závěr informoval Ivan Rosenkranc  
o uplatnění hliníkových slitin v konstruk-
ci automobilů. 
Poté pokračovalo jednání v šesti sekcích. 
Sekce ekonomická – pod patronátem 
doc. Ing. Václava Kafky, CSc., formova-
cí materiály (Ing. Jiří Florián), technolo-
gická (Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.), neže-
lezné kovy a slitiny a ekologie (doc. Ing. 
Petr Lichý, Ph.D., a Ing. Ivo Lána, Ph.D.), 
metalurgie oceli na odlitky a ingoty (Ing. 
Martin Balcar, Ph.D.) a sekce metalurgie 
litin (doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D., a doc. 
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– grafická úprava materiálů a Bc. Jarmi-
lu Malou a její dlouhodobé zajišťování 
tisku sborníků a CD ve ŽĎASu, a. s. Při-
pomeňme také studenty na FSI VUT 
v Brně, jejich podíl na přípravě a pomoc 
na konferenci. 
Zvláštní uznání zaslouží odborné komise 
ČSS  a vedení společnosti v čele s Ing. 
Ludvíkem Martínkem, Ph.D. Zejména 
předsedové OK skutečně odvedli pořád-
ný kus práce. Mnohdy nebylo opravdu 
jednoduché zajistit kvalitní přednášky. 
Kdo situaci zná, ví, jak je nejednou slo-
žité od vytížených odborníků v daném 
termínu získat zadaný referát. Zde je třeba 
také poděkovat autorům všech příspěv-
ků za jejich přípravu a fundovaný před-
nes. Jedná se o téměř 60 specialistů.
Při hodnocení 52. SD nemůžeme opo-
menout mnohdy neviditelnou práci  
Mgr. Františka Urbánka, tajemníka ČSS, 
(fakturace, ubytování, příspěvky do Slé-
várenství atd.). Velký kus práce odvedl 
také odborný garant doc. Ing. Jaromír 
Roučka, CSc., (od přípravy programu 
plenární sekce, konferování, pomoc 
s organizací atd.).
V neposlední řadě je třeba hodnotit 
obrovský tah na cíl organizačního ga- 
ranta SD doc. Ing. Antonína Záděry, 
Ph.D. Jeho úsilí a pracovní nasazení jsou 
skutečně mimořádné a za to si zaslouží 
opravdu mimořádné ocenění.
Je však vhodné ještě dodat, že úsilí všech 
organizátorů může přijít nazmar, pokud 
jejich snahu neakceptují účastníci kon-
ference. U 52. SD je třeba hodnotit 
skutečně mimořádný zájem o  přednáš-
ky a aktivní vystupování v diskuzi. A také 
vyzdvihnout vysokou kázeň příchozích. 
Letošní, 52. SD se nesporně jak díky 
organizátorům, tak návštěvníkům mimo-
řádně vydařily. Přejme si, ať se vědomos-
ti a zkušenosti tam získané v co nejvyšší 
míře „přetaví“ do příznivých výsledků 
naších sléváren. A věřme, že se opět 
v hojném počtu, se stejným elánem a ve 
zdraví sejdeme na 53. SD opět v hotelu 
Avanti v Brně ve dnech 9.–10. 11. 2016.

  Prezence účastníků 52. SD   Zahájení Slévárenských dnů – 
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.

  Očividný zájem účastníků v po-
době zaplněného přednáškové-
ho sálu

  Nestoři slévárenství mezi ostat-
ními účastníky konference

  Stánek firmy MECAS ESI, s. r. o., 
simulační software pro slévárny

 Prezentace společnosti RMT,  
s. r. o., regulační a měřicí technika

  Zahraniční vystavovatelé – NAJPI, 
a. s., slovenský dodavatel slévá-
renského písku 

  Tradiční sponzor Slévárenských 
dnů ASK Chemicals Czech, s. r. o.

  Nabídka firmy Otto Junker Indus- 
trial Equipment, s. r. o.

  Zleva: prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., 
Mgr. František Urbánek a doc. 
Ing. Antonín Záděra, CSc.

 Přednáška Ing. Aloise Neuderta, 
CSc.


