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VÁPNO, CEMENT, 
EKOLOGIE 2022

A K T U A L I T Y  T O P I C A L  S U B J E C T S

1 Seminář se koná in memoriam významného odborníka v oblasti vápenictví Ing. Arnošta Tučka, kterého 
symbolicky připomíná tzv. Tučkova skleněná bota 2 Odborní garanti Ing. Jan Gemrich, doc. Ing. Karel 
Dvořák, Ph.D., a ředitel pořádající organizace Ing. Lukáš Peřka 3 Firemní prezentace 4 Z přednáškového 
sálu 5 Společenský večer roztancovali choreograf Jan Tománek a tanečnice Veronika Lálová

Letošní, 28. odborný seminář Váp
no, cement, ekologie 2022 uspořádal 
Výzkumný ústav maltovin Praha ve 
dnech 17. až 19. května 2022 v kongre
sovém hotelu Jezerka u přehrady Seč 
u  Chrudimi v  Železných horách. Poté 
co minulý seminář proběhl v září loň
ského roku, se ten letošní opět usku
tečnil ve svém tradičním květnovém 
termínu. Konal se tedy dříve než za rok 
a na místě byly obavy, zda o něj bude 
dostatečný zájem. Obavy se ovšem vů
bec nenaplnily, naopak rekordní po
čet 136 účastníků z  České, Slovenské 
a Polské republiky jen potvrdil, že při
rozený zájem lidí potkávat se osobně 
doba covidová ještě více utvrdila. 

Odbornými garanty byli již tradič
ně doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D., z VUT 
v  Brně a  Ing. Jan Gemrich, tajemník 
Svazu výrobců cementu České repub
liky. Témata příspěvků často souvi
sela se současnými nejen cemetář
skými a  vápenickými, ale v  podstatě 
celospolečenskými otázkami. Zazněly 
přednášky o možnostech financování 
transformace výroby cementu a váp
na a  také o  možnostech fotovoltaiky 

při snižování cen energie pro průmysl. 
Účastníci získali informace, jak využít 
současný systém inovačního a  mo
dernizačního fondu k dosažení emis
ních cílů. Diskuzi rozproudilo také té
ma paliv z odpadů jako energetického 
využití nerecyk lovatelných materiálů. 
Celkem bylo předneseno 17 příspěv
ků, které byly doplněny rozsáhlou vý
stavou firemních prezentací.

Odpoledne druhého dne seminá
ře se účastníci vydali na vycházky po 
okolí přehrady Seč a na zříceninu Oheb 
a také relaxovali v hotelovém wellness 
a spa centru. Večerním společenským 
programem ve stylu StarDance pro
váděl Jan Tománek – tanečník, cho
reograf a  trenér známý zejména jako 
porotce z  posledních řad tohoto ob
líbeného televizního pořadu. Velkou 
hvězdou večera byla tanečnice Vero
nika Lálová, jejíž flamenco a  zejména 
samba zvedly ze židlí a vyzvaly k tanci. 

Příště se těšíme opět na shledanou 
v kongresovém hotelu Jezerka na Se
či ve dnech 15. až 17. května 2023.

Připravila Ing. Stanislava Rollová
organizační garant semináře
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