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Odborný seminář Vápno, cement, eko-
logie pořádá Výzkumný ústav maltovin 
Praha, s. r. o., již od roku 1993. Letoš-
ní ročník, který se konal ve dnech 26. 
až 28. června již podruhé v příjemném 
prostředí kongresového hotelu Jezerka 
u přehrady Seč, navštívilo téměř 120 ce-
mentářských a  vápenických odborní-
ků z České republiky i Slovenska. Od-
bornými garanty semináře byli Ing. Jan 
Gemrich z Výzkumného ústavu malto-
vin Praha a Svazu výrobců cementu ČR 
a prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., 
z VUT v Brně. 

Účastníci se sešli v předvečer semi-
náře, kdy se již tradičně konal úvodní 
společenský večer, při kterém zástup-
ci zúčastněných firem seznámili všech-
ny přítomné s novinkami za uplynulý rok. 
V následujících dvou dnech bylo před-
neseno 27 odborných příspěvků, sou-
částí semináře byly i firemní prezentace 
ve vedlejším sále. Na semináři byla ši-
roce diskutována problematika environ-
mentálních dopadů průmyslové činnos-
ti, zejména průmyslového hospodářství, 
nového zákona o  odpadech (stěžejní 
záměry, realizační termíny a významné 
změny oproti současné úpravě), využí-
vání alternativních paliv a trendy v tomto 
postupu. Řada prezentací se týkala kon-
krétních technických problémů a novi-
nek ve výrobě cementu, vlastností suro-
vin a inovací v oblasti výrobního zařízení, 
např. snížení emisí NOx na vápenických 
pecích. Účastníci také probírali své zku-
šenosti s  použitím popílku se zbyt-
kovým obsahem amoniaku, k  hlavním 
v tomto ohledu patřily otázky hygienické 

a  environmentální. Nedílnou součás-
tí byla i  rozsáhlá diskuze a prezentace 
v oblasti ochrany zdraví pracujících, ze-
jména redukce prašnosti provozů. 

Součástí odborného semináře byl 
i pestrý doprovodný program, při němž 
měli účastníci mnoho příležitostí po-
drobněji probrat témata přednášená 
na semináři. První večer zazněl koncert 
světového kytarového virtuosa Štěpá-
na Raka a jeho syna Jana-Matěje Ra-
ka. Odpoledne druhého dne semináře 
patřilo exkurzi v Pardubickém pivovaru 
s následnou ochutnávkou mladého pi-
va a piv Vilém 11 a Porter 19. 

25. ročník odborného semináře po-
tvrdil, že výrobci cementu a  vápna 
přistupují k  problematice inovací při 
výrobě těchto stavebních materiálů 
i v souvislosti se zlepšováním podmínek 
životního prostředí společně a aktivně.

Děkujeme všem za účast a  těšíme 
se na setkání na příštím, 26. ročníku, 
který se bude konat ve dnech 17. až 19. 
června 2019 opět v kongresovém ho-
telu Jezerka na Seči u Chrudimi v Že-
lezných horách.

Připravila Ing. Stanislava Rollová a redakce
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Obr. 1 Odborný garant semináře 
Ing. Jan Gemrich

Obr. 2 Přednáškový sál

Obr. 3 Ředitel Výzkumného ústavu 
maltovin Praha Ing. Lukáš Peřka

Obr. 4 Sál pro komerční prezentace

Obr. 5 Organizační garant 
Ing. Stanislava Rollová

Obr. 6 Kytarový virtuos Štěpán Rak

Spojujeme 
                

Profesionální bednicí technika Doka 
pomáhá realizovat Vaše mostní  
konstrukce. Díky dlouholetým globálním 
zkušenostem v oblasti mostního  
stavitelství Vám umíme nabídnout 
to nejlepší řešení i potřebné bednicí  
systémy. Od počátku stavby až  
po úspěšné dokončení monolitické  
konstrukce. 

                   Odborníci na bednění. 

/ CeskaDoka              doka.cz/ CeskaDoka              doka.cz

Více informací o mostních bednicích systémech,  
referencích i dalších produktech a kompetencích Doka 
můžete najít na našich stránkách nebo facebooku. 
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