Hutnictví a ŽP 2013

Odborná garance:
Ing. Petr Baranek, ArcelorMittal Ostrava a.s.
Dr. Ing. Stanislav Bartusek, VŠB-TU Ostrava, Sdružení odborných pracovníků OŽP
RNDr. Jan Prášek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Ing. Radim Seibert, Regionální centrum EIA
Ing. Vladimír Toman, Hutnictví železa, a.s.

Organizační garance:
Ing. Jitka Kaslová, Ing. Vladimír Rimmel

Regionální centrum EIA s.r.o.

Záštitu nad konferencí převzal:
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. – ministr, MPO ČR
Ing. Dalibor Madej – náměstek primátora statutárního města Ostravy

Konferenci finančně podpořili:
ArcelorMittal Ostrava – generální partner akce
CENIA, česká informační agentura životního prostředí – hlavní partner akce
Statutární město Ostrava – hlavní partner akce

„Rozvoj a modernizace hutnictví může přinést zlepšení životního prostředí“
Hlavním cílem konference je prezentovat a diskutovat aktuální informace o rozvojových záměrech v hutním
průmyslu a opatřeních ke zlepšování kvality životního prostředí, včetně možností jejich financování.
Konference bude zaměřena rovněž na aktuální otázky a problémy ochrany životního prostředí hutnictví a
hutní druhovýroby.

Témata jednání:
•

Dlouhodobá strategie rozvoje hutnictví železa a hutní druhovýroby a její vlivy na kvalitu ŽP

•

Sociálně-ekonomický aspekt požadavků na ochranu ŽP v hutích

•

Úspěchy a problémy modernizačních investic – konkrétní příklady

•

Další související témata (Akční plán, OPŽP 2014-2020, aj.)
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ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM
Čtvrtek 12.9. 2013
13.00 - 18.00
Blok I

Stávající hutní technologie z pohledu dopadů na ŽP
"Aktuální problémy společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. v OŽP", P. Baranek,
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
"26 měsíců pro ovzduší v Moravskoslezském kraji", L. Ženatý
"Na rozcestí mezi dočasně a trvale udržitelným hutnictvím na Ostravsku",
R. Seibert, Regionální centrum EIA, s.r.o.

Blok II

Ekonomická stránka environmentálních opatření v hutnictví
„Realizace projektů ke snížení tuhých znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování
ovzduší
společnosti
TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY,
a.s.
financovaných
v
rámci Operačního programu Životní prostředí“, M. Pietrosz, T. Gajdacz, R. Klimša
"Ekologizace teplárny společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.", T. Ostárek,
ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.

Blok III Perspektiva hutnictví v regionu
Podpora většího uplatnění výzkumu a inovačních aktivit pro vyšší využívání
druhotných surovin v Operačním programu MPO „Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost“ (OPPIK), V. Havlice, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Vliv požadavků ekologické legislativy na odvětví hutnictví železa, V. Toman,
Hutnictví železa, a.s.

Pátek 13.9. 2013
9.30 - 11.30
Blok IV

Související environmentální problémy, nové poznatky v oblasti výzkumu a
vývoje
Centrum BAT při Institutu environmentálních technologií VŠB-Technické
univerzity Ostrava, S. Bartusek, VŠB TUO, J. Prášek, CENIA
Možnosti skenovací elektronové mikroskopie při studiu morfologie částic
polétavého prachu, K. Lach, Zdravotní ústav Ostrava, K. Klouda, Státní úřad pro jadernou
bezpečnost
Možnosti pyrolýzní technologie v rámci energetického využití odpadů, V. Lapčík,
VŠB TUO
Redukční procesy a možnosti využití při termickém zpracování odpadů,
S. Bartusek, VŠB TUO

11.30 – 12.00
Oběd, Závěr konference
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Organizační pokyny k účasti na konferenci:
Datum konání:

12. - 13.9. 2013

Místo konání:

Hotel Beatrice
Vinné sklepy U Jeňoura
Prušánky - Nechory, 696 21
http://ujenoura.cz/cz/ubytovani/o-hotelu-beatrice.html
Rezervace: Jana Čadík (jana@ujenoura.cz Tel.: +420 605 276 362)

Přihláška na konferenci
Vzhledem k omezené kapacitě ubytování v hotelu Vám doporučujeme zajištění rezervace v hotelu co
nejdříve.

Přihlášky zasílejte:
e-mailem:

kaslova@rceia.cz

online:

http://www.rceia.cz/cs/online-2013

faxem:
poštou:

+420 596 114 440
Regionální centrum EIA s.r.o., Chelčického 4, 702 00 Ostrava

Ubytování
V hotelu Beatrice, který je součástí areálu U Jeňoura, nabízí pohodlné ubytování v klidném prostředí
nechorských vinic. Hotel je 1. pasivním hotelem v České republice. Ubytování bude zajištěno v
komfortně vybavených pokojích s balkóny. Celková kapacita hotelu je až 75 lůžek. V hotelu je možné využít
Wi-fi připojení, hezký venkovní bazén nebo půjčovnu jízdních kol.

Účastnický poplatek
Účastnický poplatek činí 1.890,- Kč. Pro studenty je cena stanovena na 1.690,- Kč. Účastnický poplatek
plaťte převodním příkazem. Účastnický poplatek nezahrnuje ubytování! Ubytování si zajišťují a
hradí účastníci sami.
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Naše IČO:
DIČ:

GE Money Bank a. s., Ostrava
13002734/0600 jako variabilní symbol uvádějte Vaše IČO.
47150661
CZ47150661

Daňový doklad obdrží účastníci při prezenci na základě předloženého dokladu o zaplacení.
Uzávěrka závazných přihlášek je 6.9. 2013. Na jednu přihlášku můžete vyslat i více účastníků. Počet
účastníků konference je omezen. Přihlášky budou registrovány podle data doručení organizátorům
konference. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.
Průběžně aktualizované informace o konferenci najdete zde:
http://www.rceia.cz/cs/konference/25-aktualni-konference/46-hute2013

Nabídka firemních prezentací
Za poplatek zajistíme plochy pro prezentace firemních materiálů. Materiály do velikosti posteru A0 cena
1500,- Kč. Postery větší než A0, případně volně stojící 2500,- Kč. Stůl pro prezentaci 3000,- Kč. (ceny jsou
uvedeny včetně DPH). Rovněž nabízíme zajištění reklamy do sborníku konference. V případě zajmu prosím
kontaktujte organizátory konference.
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Orientační mapa

Zajímavé cíle v okolí
Nechory je vinná vesnička nedaleko Prušánek, která je pro návštěvníky velmi atraktivní a už při vstupu
na Vás dýchne svou neopakovatelnou atmosférou. Jedná se o ojedinělou lokalitu, kde skoro nikdo nebydlí
a všechna stavení slouží k výrobě vína.
V okolí obce Prušánky se nachází velké množství kulturních památek a zajímavostí. Může navštívit Lednicko
– Valtický areál se zámkem, skleníkem, překrásnou zahradou, parkem a romantickými stavbami.
Rozhledna Na Podluží se nachází nedaleko obce Nový Poddvorov a její pozinkovaná ocelová konstrukce je
30 metrů vysoká a má podobu ropné těžní věže. Připomíná tak, že region Podluží patří k nejznámějším
nalezištím ropy na Moravě. Větrný mlýn u Starého Poddvorova je mlýn beraního typu a celodřevěné
konstrukce, pochází z roku 1870. Je situován na návrší, asi 3 km od obce Starý Poddvorov směrem na
Čejkovice. Zámeček Pohansko se nalézá na jižním okraji hradiště Pohansko a jedná se o empírový lovecký
zámeček z let 1810-1812 vybudovaný podle návrhu J. L. Hardmutha.

Informace organizačního charakteru:
Případné dotazy Vám rádi zodpoví:
Jitka Kaslová - kaslova@rceia.cz Tel.: 734 113 043; 596 114 469
Vladimír Rimmel - rimmel@rceia.cz Tel.: 603 112 170, 596 114 440
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PŘIHLÁŠKA PŘÍSPĚVKU
na konferenci
Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2013
Prušánky – Nechory, 12. - 13.9. 2013

Jméno, příjmení, titul: ..………………………………………………………………………..…………..................................
Název organizace:

……………........................................…..................................................................

Adresa:

..........................…………................................…..................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon:

...........................................................................………………...…........................

Email:

…...................................…………......….......………………………………………………………

Téma příspěvku:

...........................................................…………………………………………………………..

Termín pro dodání vybraných příspěvků organizátorům konference je stanoven do 2. září 2013.

…...................................................
Datum

…....................................................
Podpis

Pokyny pro autory příspěvků:
Názvy svých příspěvků zasílejte na adresu: kaslova@rceia.cz do 23.8. 2013.
Pokyny pro příspěvky do sborníku:
Texty příspěvků v délce maximálně 6 stran zašlete e-mailem nebo na CD v textovém editoru Word.
V případě zaslání příspěvku ve formátu pdf, zašlete kompletní příspěvek včetně všech obrázků a příloh.
Text musí splňovat:
• písmo „Arial“, řádkování jednoduché, velikost písma 12 bodů;
• název přednášky - vše tučně velkými písmeny - velikost 14 bodů;
• jméno autora (autorů) tučně (včetně titulů) - velikost 12 bodů;
• název organizace již požadovaným běžným typem písma (Arial - velikost 12 bodů);
• vzhled stránky – formát A4, okraje 25 mm ze všech stran, zarovnání zleva i zprava;
• uvítáme příspěvky bez zbytečných barevných příloh a zvýraznění.
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PŘIHLÁŠKA
k účasti na konferenci
Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2013
Prušánky – Nechory, 12. - 13.9. 2013

Jméno, příjmení, titul: ..………………………………………………………………………..…………..................................
Název organizace:

……………........................................…..................................................................

Adresa:

..........................…………................................…..................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon:

...........................................................................………………...….........................

Email:

…...................................…………......….......………………………………………………………

IČO:

.....................................................

DIČ:

.......................……………………………………..

Uzávěrka přihlášek je 6.9. 2013. Na jednu přihlášku můžete vyslat i více účastníků. Počet účastníků
konference je omezen. Přihlášky budou registrovány podle data doručení organizátorům konference. Přijetí
účastníka nepotvrzujeme! V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Informace organizačního charakteru:
Vaše dotazy rádi zodpoví:
Jitka Kaslová - kaslova@rceia.cz Tel.: 734 113 043; 596 114 469
Vladimír Rimmel - rimmel@rceia.cz Tel.: 603 112 170, 596 114 440

V případě, že cirkulář nevyužijete, předejte ho, prosím, dalším zájemcům.
Děkujeme a těšíme se na společné setkání na konferenci.
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