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Krátké ohlédnutí za sjezdem Silikátové společnosti ČR, říjen 2021 
 
 

 Když jsme v roce 2020 připravovali pravidelný sjezd 

naší odborné společnosti, netušili jsme, co nás čeká. Nakonec 

nás virus bohužel předběhl a sjezd nebylo možno v plánovaném 

termínu (říjen 2020) uspořádat. Naštěstí jsme se během roku 

2020, podobně jako i jiné organizace, svoji činnost postupně 

naučili organizovat „online“, což nepochybně přispělo 

k pokračování našeho spolkového života v nelehkých 

pandemických podmínkách. Probíhala takto zasedání 

předsednictva i názvoslovné komise. Díky této úspěšné 

adaptaci a udržení vzájemných kontaktů jsme tedy  

o možnosti uspořádání sjezdu v novém letošním termínu 

nepochybovali.  Během roku 2021 a především pak v září jsme 

intenzivně komunikovali s našimi členy a výsledek se naštěstí 

dostavil. Vysoká účast delegátů (79,4 %) předčila naše 

očekávání.  

  Sjezd se z důvodu vyššího komfortu a s ohledem na 

platná hygienická opatření konal v Klubu lávka, kde mohli 

delegáti sedět v „banketním uspořádání“, tedy s patřičnými 

rozestupy mezi stoly apod. Nechci na tomto místě podrobně 

referovat o vlastním jednacím programu. K tomu nakonec 

slouží oficiální sjezdové dokumenty, ale rád bych se zmínil  

o několika z mého pohledu výjimečných událostech. Úvodem 

bych rád zmínil jeden významný literární počin.  

Světlo světa spatřil oficiální český překlad odborné publikace: 

„Příručka pro provádění žárostaveb“. O nevšedním významu 

připravované knihy od počátku svědčil vysoký zájem 

především z okruhu montážních a pecařských firem. V jednom 

klasickém filmu (Marečku, podejte mi pero) se sice praví, že i 

skladník ve šroubárně zvládne četbu publikace v cizojazyčném 

originále. Jak ale mnozí z nás ze své bohaté praxe vědí, 

mateřština, je zkrátka mateřština. Pevně tedy věříme, že 

uvedená publikace přispěje nejen ke zvýšení odbornosti při 

vlastní přípravě projektů žárovzdorných vyzdívek a 

vysokoteplotních izolací, ale následně i ke kvalitní realizaci 

příslušných žárotechnických prací. Velké díky patří v tomto 

směru našemu tajemníkovi Ing. Janu Luxovi, PhD., který 

obětavě nanosil dostatek poměrně těžkých publikací do 

sjezdového sálu, aby si je bylo možno přímo na sjezdu zakoupit 

nebo v případě zástupců sponzorů odnést sebou.           

I v tomto roce nehodláme v publikační činnosti nijak polevit. 

V současné době připravujeme vydání jubilejního 10. dílu ze 

série praktických odborných knih, příručky Žárovzdorné 

materiály X., kterou se celá tato edice uzavře. Tímto vydáním 

chceme rovněž vzdát čest našemu nedávno zesnulému kolegovi 

a přednímu odborníkovy doc. Ing. Jaroslavu Kutzendörferovi, 

CSc, který se od počátku o vydávání těchto publikací velkou 

měrou zasadil.       

Závěrem bych rád zmínil ještě jednu významnou a na sjezdu 

patřičně prezentovanou mediální novinku, kterou nám připravil 

nadšený redakční kolektiv vedený Ing. Karlem Langem, CSc. 

Jde o start vydání odlehčeného a vysoce neformálního 

občasníku Silikát, který si klade za cíl nadále vylepšovat 

informovanost členů a odborné veřejnosti o dění 

a zejména novinkách v prostředí naší odborné společnosti. 

Nutno dodat, že start tohoto skvělého projektu by nebyl, kromě 

hlavního tahouna Ing. Langa, možný i bez dalších členů 

redakčního kolektivu Ing. Štíchy a Ing. Hanky Ovčačíkové, 

PhD. Ve třech se to určitě lépe táhne! Všem těmto kolegům a 

pochopitelně i dalším přispěvatelům 

a korespondentům patří velké díky.    

Představení uvedeného mediálního počinu bylo dle mého 

názoru jedním z dalších inspirativních kroků do našeho dalšího 

spolkového života.  V tom bych nám všem rád popřál co 

nejvíce zdaru a hlavně nadšení, které budeme nepochybně 

i nadále ve vrchovaté míře potřebovat.       

 

Michal Přibyl 
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Při toulkách po 
českých 

konferencích, když to 
„tehdy“ bylo ještě 
možné jsem narazil 
na  česku single malt 

whisky.
Koukněte na 
ceskawhisky.cz

Doporučuji ochutnat, 
příjemné překvapení.

T.
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Redakční rada:
• Karel Lang (lang.k@seznam.cz)
• Hanka Ovčačíková (hana.ovcacikova@vsb.cz)
• Tomáš Štícha (tomas.sticha@gmail.com)


	Silikát 2 base 220.pdf
	Silikát 2_Jožo 330 A3
	Silikát 2_Jožo 330 A3
	Silikát 2_Jožo 330 A3
	Silikát 2 base 220
	Silikát 2_Jožo 330 A3.pdf
	Silikát 2 base 220

