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Česká slévárenská společnost, z.s. 
 

Odborná komise 07 pro neželezné kovy 

a  

Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství 
Fakulta chemické technologie, VŠCHT v Praze 

Ústav strojírenské technologie, skupina slévání 
Fakulta strojní, ČVUT v Praze 

Ústav strojírenské technologie, odbor slévárenství 
Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně 

Katedra metalurgie a slévárenství 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB TU Ostrava 

Katedra strojírenské technologie 
Fakulta strojní, TU v Liberci 

BENEŠ a LÁT a.s. 

pořádají 
 

7. HOLEČKOVU KONFERENCI 

Metalurgie a technologie slitin neželezných kovů 

22. – 23. března 2017 

Hotel OREA Devět skal 

http://www.holeckovakonference.cz/
https://telefon.tul.cz/seznam/149-oddeleni-strojirenske-metalurgie
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Zaměření konference:    Jednací jazyk a jazyk příspěvků: 

Metalurgie a vlastnosti neželezných kovů   Čeština 
Slévárenské technologie    Slovenština 
Tepelné zpracování     Angličtina 
Metalografie, mikroskopie, spektrometrie 
Kvalita a její řízení v provozech sléváren neželezných kovů 
Stroje a zařízení 
Software 

Konference je určena pro pracovníky managementu, metalurgie, technologie, laboratoří a kontroly 
kvality sléváren neželezných kovů a hutí, pro pedagogy, diplomanty, doktorandy a studenty vysokých 
škol a další … 

Přípravný výbor konference:   Odborní garanti: 

Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.   prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D. 
Bc. Karel Horký     prof. Ing. Iva Nová, CSc. 
Ing. Ivo Lána, Ph.D.     doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. 
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.    prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch 
Ing. Milan Luňák  
Ing. Iva Nováková, Ph.D.    

Důležitá data: 

12. 2. 2017 prodlouženo! přihlášky aktivních účastníků + abstrakt 

28. 2. 2017 full-text příspěvků 

10. 3. 2017 přihlášky a úhrada vložného 

22. – 23. 3. 2017 7. Holečkova konference 

 

Místo konání konference a ubytování: 

Hotel OREA Devět skal, Sněžné – Milovy 11, 592 02 Svratka, www.resortdevetskal.cz, mapa 

Ubytování bude rezervováno na základě závazné přihlášky a požadavků v místě konání konference v hotelu 
Devět skal. Náklady na ubytování nejsou zahrnuty ve vložném a účastníci je uhradí na místě v recepci 
nebo převodem předem po dohodě s hotelem. 

 

Přihlášky: 

Přihlášky on-line na adrese www.holeckovakonference.cz nebo pomocí formuláře (přiložen dále) 
elektronicky na adresu slevarenska@volny.cz nebo poštou na adresu ČSS Divadelní 6, P. O. Box 134, 657 34 
Brno nejpozději do 10. 3. 2017. 

 

http://www.holeckovakonference.cz/
http://www.resortdevetskal.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=16.0895965&y=49.6677651&z=15&source=firm&id=635323&q=orea%20hotel%20dev%C4%9Bt%20skal
http://www.holeckovakonference.cz/
mailto:slevarenska@volny.cz
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Vložné: 

převodem předem člen / nečlen ČSS 2800 Kč (104 EUR) / 3100 Kč (115 EUR) 

na místě, člen / nečlen ČSS 3100 Kč (115 EUR) / 3400 Kč (126 EUR) 

sborník navíc, člen / nečlen ČSS  310 Kč (10 EUR) / 400 Kč (15 EUR) 

doktorandi 50 % vložného 

studenti a důchodci člen / nečlen ČSS 310 Kč (10 EUR) / 400 Kč (15 EUR) 

Uvedené ceny vč. DPH. Vložné zahrnuje náklady na organizaci konference a sborník. Vložné se hradí předem jako 
záloha. Daňový doklad bude zaslán poštou ihned po úhradě vložného, ev. bude k vyzvednutí při prezenci. Při neúčasti 
se vložné nevrací, přihlášeným bude zaslán sborník. 

U prezence bude kontrolována úhrada členského příspěvku ČSS za rok 2017 podle vlastní evidence sekretariátu  
u těch účastníků, kteří budou uplatňovat slevu vložného. 

Prezentace firem a reklama:  

Přihlášeným firmám a společnostem je umožněna prezentace formou přednášky, distribuce prospektů, 
praktické ukázky přístrojů, zařízení nebo výrobků. Každá firma bude mít k dispozici samostatné místo a 
v případě zájmu reklamu ve sborníku. V ceně je zahrnuta účast jedné osoby. Ceny vč. DPH.  

 

komerční prezentace formou přednášky za 20 min. 6 000 Kč (223 EUR) 

komerční prezentace – stánek, stůl, prospekty 10 000 Kč (370 EUR) 

reklama ve sborníku za stranu (pouze černobíle) 1 000 Kč (37 EUR) 

Své inzeráty a reklamy mohou firmy také uveřejnit v časopise Slévárenství dle platného ceníku. 

 

Platby: 

Příslušné vložné či reklamu uhraďte bankovním převodem na účet ČSS u Komerční banky Brno–venkov, Kobližná 
3, 631 32 Brno.  

 
Číslo účtu příjemce:   30736641/0100 
Variabilní symbol:    220317 
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 

 

 

http://www.holeckovakonference.cz/
http://www.slevarenstvi.svazslevaren.cz/
http://www.slevarenstvi.svazslevaren.cz/download/edicni-plan-2016.pdf
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Předběžný program konference: 

středa 22. 3.:  
8:00 – 9:30  prezence 
9:30 – 12:00  zahájení konference, odborné přednášky 
12:00 – 13:00  oběd 
13:00 – 15:00  odborné přednášky 
15:30   výlet 
19:00   pohoštění a společenský večer 

čtvrtek 23. 3.: 
 8:30 – 13:00  odborné přednášky, ukončení konference 
 13:00  oběd  
Podrobný program bude uveřejněn ve třetím cirkuláři, který bude vydán a rozeslán koncem února. 

Publikace konference: 

- sborník s ISBN tištěný a elektronický 
- časopis Slévárenství – vybrané příspěvky 
- časopis Manufacturing Technology indexovaný v databázi Scopus – pouze vybrané vědecké 

příspěvky v angličtině za příplatek 80 EUR  

Příspěvky zpracujte v některém z jednacích jazyků dle šablony v příloze (dostupné také na  
www.holeckovakonference.cz/příspěvky/šablona) a zasílejte na e-mail:  barbora.stunova@fs.cvut.cz nebo 
vkládejte on-line na www.holeckovakonference.cz. 

V případě zájmu o publikaci příspěvku v některém z odborných časopisů uveďte tento požadavek do 
přihlášky a budete vyzváni k sepsání příspěvku v manuskriptu toho kterého časopisu. Příspěvek následně 
projde recenzním řízením dle zvyklostí časopisu. 

Soutěž 

N-tým vyhlašuje soutěž o „nejzajímavější“ vadu odlitku. Vyzýváme účastníky ze sléváren o dovezení odlitků 
nebo zaslání fotografií se zajímavou vadou. Odborná porota vybere 3 nejlepší v kategorii fotografie a 
v kategorii odlitek a udělí hodnotné ceny a ceny útěchy. 

Kontaktní osoby: 

Mgr. František Urbánek – přihlášky, platby, ubytování 
tajemník České slévárenské společnosti, z.s., Divadelní 6, P. O. Box 134, 657 34 Brno, tel., fax: 542 214 481, 
mobil: 603 342 176, e-mail: slevarenska@volny.cz  

Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. – přihlášky, abstrakty, full-texty 
ČVUT v Praze, FS, Ústav strojírenské technologie, tel.: 776 217 047, e-mail: barbora.stunova@fs.cvut.cz 

Ing. Iva Nováková, Ph.D. – publikace v Manufacturing Technology   
TU v Liberci, FS, Katedra strojírenské technologie, tel.: 605420170, e-mail: iva.novakova@tul.cz  

Ing. Ivo Lána, Ph.D. – organizace soutěže  
Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o., tel.: 569 669 489, mobil: 777 669 433, e-mail: 
lana.i@slevarna.cz 

Ing. Milan Luňák – reklamy, komerční přednášky, partneři 
BENEŠ a LÁT a.s. –Z-02, tel.: 267 227 348, mobil: 724 440 987, e-mail: milan.lunak@benesalat.cz  
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