
Přihlášku zašlete nejpozději do 30. dubna 2016 na :
jitka.demlova@alucast.cz

nebo fax: +420 572 597 783

K účasti přihlašuji tyto pracovníky:
(jméno, příjmení, titul, funkce)

Žádáme rezervaci noclehu

firma

adresa

telefon

z 17. na 18. května 2016 – počet

e-mail

z 18. na 19. května 2016– počet

Motto konference:
„Všechno jde, jen musíš chtít a umět“,
moto Tomáše Bati, jednoho z největších podnikatelů na-
šeho kraje. 

Cíl konference:
Když se v  roce 2000 zakladatelé společnosti ALUCAST 
rozhodli pro založení nové společnosti, chtěli jediné, 
vyrábět přesné Al odlitky pro sofistikované obory, které 
doposud nikdo v České republice a východním okolí ne-
vyrábí. To se podařilo! Dnes společnost ALUCAST vyrábí 
více než 30% své produkce pro letouny AIRBUS i BOEING 
a další letouny. 
Cílem konference je seznámit účastníky s  výro-
bou přesných Al odlitků ve společnosti Alucast, s.r.o. 
a  předvést konstruktérům a  uživatelům výrobu leh-
kých, vysokopevnostních, komplexních dílů, které se 
již dnes úspěšně setkávají se zítřejšími požadavky Vás, 
našich zákazníků. Konference je určena pro technology, 
konstruktéry, ale hlavně pro odběratele odlitků, tj. pro 
techniky a řídící pracovníky leteckých a optických firem 
i firem obranného průmyslu. Na konferenci Vám předve-
deme naše výrobní možnosti, seznámíme Vás s kontrol-
ními metodami i novými technologiemi, jako je HIPování 
odlitků, tepelné zpracování dle NADCAP i s připravova-
nou výstavbou nové haly ALUCASTair. 

Jarmil Cileček

Jednací jazyk
Jednací jazyk konference bude čeština a angličtina. 
Veškeré příspěvky v češtině a angličtině budou simul-
tánně překládány

... s námi stále výš a bezpečně

Alucast
www.alucast.cz

Hotel Buchlovice
www.hotelbuchlovice.cz

... s námi stále výš a bezpečně

Ing. Jarmil Cileček, jednatel

Alucast
www.alucast.cz

Hotel Buchlovice
www.hotelbuchlovice.cz

Vážení obchodní přátelé

dovoluji si Vás co nejsrdečněji 
pozvat na 8. konferenci

18. květen 2016



08.oo Prezence – hotel BUCHLOVICE

08.15 Zahájení konference
 Ing. Jarmil Cileček - jednatel 

Představení účastníků konference, cíl konference, 
seznámení s programem

08.3o Již 15 let vyrábíme odlitky pro Vás
 Ing. Jarmil Cileček - jednatel  

ALUCAST v roce 2000 – dnes – v roce 2020

08.45 Přehled výroby přesného lití ve světě 
Nejnovější trendy v technologii přesného lití

 Prof. Milan Horáček – VUT Brno 
Současná situace ve výrobě odlitků zhotovených 
technologií vytavitelného modelu ve světě 
a nejnovější trendy této technologie z hlediska 
používání surovin, zařízení a slévárenských slitin

09.15 Výroba přesných vysoce sofistikovaných Al 
odlitků ve společnosti ALUCAST 

 Ing. Jarmil Cileček - jednatel 
Jedinečnost společnosti ALUCAST na trhu, moderní 
technologie ve výrobním procesu, prohloubení 
dialogu se zákazníky, spolupráce, cíle a další záměry 
společnosti s orientací hlavně na letecký, optický 
a obranný průmysl.

09.45 Technologie ANNA 
- technologie pro vysokopevnostní Al odlitky 

 Dr. Martin Juliš - CEITEC Brno 
V rámci evropského projektu byla s Vysokým učením 
technickým v Brně a společností CEITEC 
vyvinuta nová technologie výroby přesných Al odlitků 
o vysokých pevnostech. Odlitky nacházejí uplatnění 
hlavně v leteckém, obranném a optickém průmyslu.

10.15 Coffe - Break

10.45 Představení našich kooperantů pro obrábění, 
povrchové úpravy a montáže

 Společnost ALUCAST není dodavatelem pouze odlitků.
 Zákazníkům nabízíme také obrábění, povrchové 

úpravy a montáže.
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11.15 Kontrolní metody pro odlitky pro letouny 
AIRBUS a BOEING

 Lenka Perutková - ředitelka kontroly 
Společnost ALUCAST má v současné době 
k dispozici nejmodernější zařízení ke kontrole 
homogenity, rozměrů, přesnosti i povrchové kvality 
odlitků. Certifikace dle ISO 9100 a NADCAP na 
tepelné zpracování jsou zárukou té nejvyšší kvality 
vyráběných odlitků.

11.30 Organizace práce a sledování procesů 
ve společnosti ALUCAST.

 Ing. Ladislav Tesař – výkonný ředitel 
Ing. Vít Mikulka - výrobní ředitel 
Řízení a plánování výroby ve společnosti Alucast 
a představení nově implementovaného IS Factorify.

11.45 Diskuse

12.15 Oběd

13.15 Přesun do společnosti ALUCAST 

13.45 Prohlídka společnosti ALUCAST
 Prohlídka společnosti ALUCAST, seznámení 

s jednotlivými výrobními postupy, zkušební metody 
a kontrola kvality, proces tepleného zpracování 
pomocí IT technologie, organizační struktura 
firmy, sledovatelnost procesů ve společnosti 
ALUCAST,s.r.o.

15.3o Diskuse

16.15 Varhanní koncert v bazilice na Velehradě
 Památné poutní místo, které v roce 1990 navštívil 

papež Jan Pavel II. 

16.45 Závěr konference

Závazná přihláška
návratka

Na konferenci

... s námi stále výš a bezpečně
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KONTAKTNÍ ADRESA

Ing. Marek Krejčíř
obchodní ředitel
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