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ODBORNÝ SEMINÁŘ
VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 2019
Letošní, 26. odborný seminář in memoriam Ing. Arnošta Tučka Vápno, cement,
ekologie 2019 se konal 17. až 19. června 2019 v kongresovém hotelu Jezerka u přehrady Seč u Chrudimi v Železných horách.
Seminář navštívilo 121 cementářských a vápenických odborníků
z České a Slovenské republiky. Odbornými garanty byli doc. Ing. Karel
Dvořák, Ph.D., z VUT v Brně a Ing. Jan
Gemrich, tajemník Svazu výrobců cementu České republiky.
Během tří dnů bylo předneseno 21
příspěvků, které byly doplněny rozsáhlou výstavou firemních prezentací.
Program letošního semináře byl zaměřen na:
• připravované změny v evropském
systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
po roce 2020,
• zákon o odpadech, využívání odpadů a legislativu ČR v této oblasti,
• obor cementu – trvale udržitelný
dostupný palivový mix s obsahem
biomasy,

• obor vápna – stávající palivový mix
a plnění emisních limitů v ČR,
• BREF – těžební odpad,
• bezpečnostní listy a UFI kódy (jednoznačné identifikátory složení),
• bezpečnost a ochranu zdraví při
práci,
• prezentaci technologií pro údržbu
a šetření energií.
Odpoledne druhého dne semináře odjeli účastníci do Chrudimi na exkurzi do společnosti BASF Stavební
hmoty Česká republika a po návratu
z exkurze zbylo i trochu času na relax u hotelového bazénu a ve wellness
centru. Večerní slavnostní raut pak přítomným zpříjemnily hudební vstupy
tria Inflagranti.
Těšíme se na setkání s Vámi na příštím semináři Vápno, cement, ekologie,
který se bude konat opět v kongresovém hotelu Jezerka ve dnech 19. až 21.
května 2020.

Odborníci na bednění.

Pomáháme

stavět
mosty

připravila Ing. Stanislava Rollová,
organizační garant semináře

1 Odborný garant semináře Ing. Jan Gemrich 2 Přednáškový sál 3 Ředitel Výzkumného ústavu
maltovin Praha Ing. Lukáš Peřka 4 Firemní prezentace 5 Odborná exkurze v chrudimské pobočce
společnosti BASF 6 Hudební trio Inflagranti
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S pomocí bednění Doka byla
realizována řada významných
mostních staveb po celém světě.
Široké potrfolium speciálních
mostních systémů umožňuje
rychlou a ekonomickou realizaci
stavby. Široké zkušenosti a podpora
Doka odborníků na bednění
pak zaručují jednodušší realizaci
vašeho mostního projektu.
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Více o mostních
systémech Doka
snadno zjistíte na
3

www.doka.cz
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Firemní prezentace

nebo naskenováním
QR kodu.
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