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REFRA PRAGUE 2022
Invitation REFRA 2022
The 21st Conference on modern refractory materials 

and key achievements in high temperature 
technologies will take place in Prague from 18th to 
20th May, 2022 (Venue: Czech Association of 
Technical Societies, Novotného lávka 5).
The conference will deal with the following topics:

•Energy aspects of high-temperature processing
energy efficiency, measurement and regulation, 
environmental aspects.
•Refractory and thermal insulating materials for 
variety of high-temperature applications
in metallurgy, glass production, chemical technology, 
building materials production, waste treatment and 
biomass and applications.
•Corrosion of refractory materials
influence of technology, fuels, aggressive environment.
•Structure of refractory materials and their 
modification
by nanomaterials, refractories for future challenges, 
simulation techniques.
•New qualities and grades of refractory materials
innovative trends and challenging quests for 
properties.
•Key raw materials
mining, their use in ceramics, additives, recycling.
Following key-note speakers have confirmed the participation:

•Prof. Pavol Šajgalík (ECerS, Slovak Academy of 
Sciences)
•Prof. Christos G. Aneziris (DKG, TU Bergakademie 
Freiberg)
•Prof. Pavel Raschman (TU Kosice, Slovakia)
•Asoc. Prof. Pavol Vadász (TU Kosice, Slovakia)
•Asoc. Prof. Gabriel Sučik (TU Kosice, Slovakia)
•Dr. Christoph Wöhrmeyer (Imerys/Kerneos)
•Prof. Helge Jansen (Refratechnik Steel)
•Dipl.-Ing. Stanislav Dvořák (PD- Refractories CZ)

Doba digitální, velké změny a 
nové možnosti i pro Silikátovou 

společnost ČR (SiS)
Vážení a milí kolegové, kolegyně, asi nemá cenu komentovat, 
že žijeme v době významných změn, jejichž příchod jsme tak 
trochu nečekali. Na jedné straně jsme byli zaskočeni tím, jak 
byla postupně omezována škála veškerých fyzických kontaktů. 
Na straně druhé jsme se „mávnutím pomyslného proutku“ 
ocitli v době digitální, kdy se elektronická média a internetová 
komunikace staly naprosto nepostradatelným prostředkem 
fungování společnosti i nás samých. Této situaci jsme se 
samozřejmě museli přizpůsobit i my v naší odborné 
společnosti. Po digitalizaci jednání našeho předsednictva se 
někteří osvícení kolegové rozhodli osvěžit silikátový prostor 
novým médiem, který jsme pracovně nazvali „Nástěnka“. Náš 
občasník si dává za cíl především nabídnout prostor pro 
komunikaci a informovanost členské základny a 
spolupracujících přátel. Hodláme prezentovat zejména 
následující témata:
Informace ze života SiS
Doporučujeme, (víno a jiné gurmánské záležitosti) 
Zajímavé publikace (odborné) 
Firemní i osobní jubilea
Kalendář akcí SiS
Připravované mezinárodní akce
"Byli jsme tam!"
Technické unikáty
Personální změny ve firmách
„Síň slávy“
Zprávy ze SŠ i VŠ
Zajímavé diplomové práce
Obhajoby disertačních prací
"Pochvaly"
Poetické okénko
Citáty, pořekadla a výroky
Stojí za zmínku 
Diskusní témata
Rozhovory se zajímavými osobnostmi
Zprávy z konferencí a služebních cest či jiné zajímavé příspěvky.

SiS chce zkrátka vytvořit nový prostor pro setkávání a širší 
informovanost napříč odbornou komunitou "Silikátů". 
Být výkonným editorem časopisu se uvolil náš respektovaný 
kolega a odborník Ing. Tomáš Štícha (tomas.sticha@gmail.com) 
a tým dobrovolníků z našich řad. Pro případný kontakt můžete 
využít i emailové adresy (sis@csvts.cz) nebo přímo stránek naší 
společnosti: www.silikaty.cz.

Předseda SiS ČR 
           

   Dr. Ing. Michal Přibyl

Konference SUROVINY 2021

Silikátová společnost ČR Vás srdečně zve na konferenci:
20. května 2021
Lokace:
Budova českého svazu vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5,
Praha 1.
Témata konference:
• Těžba, úprava a doprava silikátových surovin
• Využití surovin v oblasti keramiky, žáromateriálů a stavebních hmot
• Přísady, příměsi a pojiva v keramických směsích
• Využití recyklovaných surovin
• Nové suroviny pro keramickou technologii
• Nanomateriály a jejich aplikace v silikátovém průmyslu
• Analytické metody, stanovení a kontrola kvality surovin
• Výzkumná a akademická centra v oblasti silikátových surovin
• Suroviny „na míru“ (tailored-made raw materials)

SJEZD SILIKÁTOVÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY SE USKUTEČNÍ 
15.10.2021
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SEMINÁŘ ANM 2021
Letos se mi dostalo té pocty, kdy mě Silikátová společnost 
nominovala do komise keramické sekce každoročně pořádaného 
doktorského „SEMINÁŘE ANM 2021“ 24.-25. února 2021 na VŠCHT. 
Z důvodu stále přetrvávající situace, seminář probíhal on-line. 
Ve středu 24. února proběhla SKLÁŘSKÁ SEKCE s 7 soutěžními 
přednáška a 3 nesoutěžními.  25. února proběhla KERAMICKÁ 
SEKCE s 9 soutěžními přednáškami a 3 nesoutěžními. Předsedající 
byl prof. Dr. Willi Pabst  a v komisi  zasedli doc. Ing. Jaroslav 
Kloužek, CSs. a Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.  Nejlepší práce byla 
odměněna finanční částkou 3000,- a pro letošní rok jí získala Ing. 
Soňa Hříbalová.
Odbornost studentů doktorského studia byla opravdu na velmi 
vysoké úrovni, jak z hlediska odbornosti daného tématu, přednesu, 
ale i zpracování prezentací samotných. Byla to příležitost se potkat 
se studenty z jiných VŠ a kvalitou výsledků jejich studia. Rovněž 
jsem měla možnost seznámit s kolegy z jiných pracovišť a projevit 
sympatie a poděkování, že jsem se mohla této akce účastnit. Přeji 
všem studentům mnoho úspěchů ve studiu a níže jsou uvedené 
názvy prezentovaných příspěvků z keramické sekce.
VŠCHT, Ústav skla a keramiky, 
 Son ̌a Hříbalová - New light scattering models for transparent 

ceramics with birefringent crystallites, Vojtěch Nečina - 
Highly suppressed grain growth of spinel ceramics  

 Pavla Dvořáková - Investigation of damage mechanism in 
calcareous ceramics 

VŠCHT, Ústav anorganické chemie
 Václav Doležal - Dielectric properties of (Ca,Eu)Cu3Ti4O12 

ceramics prepared by a sol-gel method
 Jan Havlíček - Development of scintillation material based on 

GdAlO3 perovskiteTomás ̌ Thoř - Preparation of Cu+ - doped 
lithium aluminate scintillators 

FCHT, Pardubice
 Tomás ̌ Netolický - Red upconversion emission of 

nanocrystalline Er3+-doped Yb3Ga5O12 prepared by sol-gel 
combustion synthesis 

CEITEC, Brno 
 Lucie Pejchalová - Why freeze-casting brings different phase 

composition of calcium phosphates? 
 Vojtěch Mařák - Fabrication and properties of rare-earth-

doped barium titanate ceramics.
Nesoutěžní sekce 
 Ing.Martina Novotná -  Vliv typu alkalického aktivátoru na 

vznik výkvětů u geopolymerních materiálů
 Mykyta Borysenko - 3D tisk biokeramiky metodou SLA 
 Ing. Mgr. Bc. Jan Kočí - Žárovzdorná nanovlákna pro baterie 

s pevným elektrolytem 

Výběr zajímavých bakalařské, diplomové a disertační práce pro roky 
2020/2021

 Elektrické vodivé kompozity na bázi druhotných surovin 
autor: Ing. Šimon Baránek, diplomová práce, VUT Brno, 
FAST, Ústav stavebních hmot a dílců, 2020/2021

 Studium efektu vybraných typů příměsí na vlastnosti 
cementových kompozitů, autor: Ing. Lukáš Kavka, 
diplomová práce, VUT Brno, FAST, Ústav stavebních hmot a 
dílců, 2020/2021

 Příprava tobermoritu, autor: Ing. Lucie Dlabajová, Ph.D, 
disertační práce,  VUT Brno, Ústav chemie materiálů, 
2020/2021

 Příprava a charakterizace suspenzí pro 3D tisk biomateriálů, 
autor: Bc. Martin Holeček, VŠCHT, Ústav skla a keramiky

 Optimalizace parametrů zkoušky – ztráta žíháním, autor: Bc. 
Matula Kryštof, VŠB-TU Ostrava, FMT, Metalurgické 
inženýrství

Hanka Ovčačíková

Při toulkách po 
českých 

konferencích, když to 
„tehdy“ bylo ještě 

možné jsem narazil 
na  českou single 

malt whisky.
Koukněte na 

ceskawhisky.cz
Doporučuji ochutnat, 
příjemné překvapení.

           T.
2
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Lukáš Tvrdík

Jaroslav Kotora

Hanka Ovčačíková

Sliby=chyby?
Lidi co chtějí pracovat rukama nejsou, holý, smutný fakt. Naštěstí jsme 
jako lidstvo dospělo do tzv. "průmyslové revoluce 4.0" a tak jsme si 
pořídili robota, robota demoličního. Jsme stavební společnost koketující                        

s žárovyzdívkami. Náš robot je s námi už dva 
roky, tak je čas se ohlédnout a vyhodnotit 
sliby výrobce:

• Stabilní, výkonný a všestranný stroj 
pro demolici na dálku. Je to jako autíčko 
na dálkové ovládání, super a chlapy to baví, 
neušpiní se u toho, sednou si a hrajou si….
• Tento stroj o váze 1 tuna má stejný výkon 
jako demoliční bagr o váze 3,5 tun. Nezbývá 
než souhlasit, korundové žárobetony dává 
s prstem v nose…

• Stroj o šířce 78 cm projde bez problémů každými dveřmi. Jo, projede 
opravdu skoro každou dírou, akorát bacha na těžiště.
• Stroj se může zcela otáčet kolem své osy. Zkoušeli jsme, 
nic se neukroutí i když z něj uděláte kolotoč…
• Demoliční robot učiní vaše demoliční nebo bourací práce mnohem 
bezpečnějšími. Jednoznačně, 3x podtrhnout.
• Použitím demoličního robota ušetříte spoustu času. Vaše demolice bude 
probíhat 2krát až 3krát rychleji než při tradičním způsobu demolice. 
Tady výrobce kecá, v našich podmínkách je to až 5krát rychleji…
Nezbývá než doporučit, tento lidský počin má kladný přínos…a sliby? 
Tady je vše v pořádku.
PS: Akorát malý problémek to má, potřebuje 
silnej kabel a pořádnou zásuvku… T.
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Byznys se starými cedulemi 
v Londýně - versus realita v Česku
(Něco odposlechnuto z rozhlasu)
Nedávno proběhly v Londýně aukce se starými cedulemi ulic. O této aukci se vědělo asi 3 měsíce dopředu a jako lákadlo byla stará 
cedule Abbey Road - jméno ulice kde  "Brouci" nahrávali poslední stejnojmenné studiové album. Předpoklad byl, že stará cedule bude 
vydražena asi za cenu okolo 10 tis. Kč.

(Toto album skupiny The Beatles je pro mne osobně vzpomínkou na dobu 
studií na střední škole. Nějakou shodou okolností se podařilo  album 
Abbey Road sehnat, přetočit na kazetu a cestu vlakem z Přerova do 
Hranic na Moravě nám zpříjemňovalo první rok dojíždění na průmku. 
A po 50 letech stále hezké.)
Za pár týdnů jsem se dozvěděl, že aukce proběhla a stará cedule Abbey 
Road byla úspěšně vydražena v přepočtu za více jak 100 tis. Kč. 
Jsem si vědom obrovských rozdílů mezi Anglií a Českou republikou. Jsem 
si vědom diametrálních rozdílů mezi významem Abbey Road a náměstím 
Míru, ale pokud bude kvalita naší práce stejná jako našich výrobců cedulí, 
nikam se nikdy nedostaneme.

PŘEDSTAVENÍ ČLENA SILIKÁTOVÉ SPOLEČNOSTI

P-D REFRACTORIES CZ a.s. (DÍL. 1.)

Společnost P-D Refractories CZ a.s. je největším výrobcem žárovzodrných materiálů ve střední 
Evropě. Spektrum vyráběných žáromateriálů je velmi široké a zahrnuje dinas, šamoty, 
vysocehlinité materiály, materiály s obsahem zirkonu, SiC, nebo křemenného skla. Největší část 
produkce směřuje do zahraničí, ale nezapomínáme ani na tuzemské odběratele. 

P-D Refractories CZ a.s. je významným zaměstnavatelem v regionu na pomezí Čech 
a Moravy, jenž zaměstnává cca 650 pracovníků ve 4 lokalitách. Průměrný obrat činí 1,25 mld Kč 
ročně za cca 100 000 tun prodaného zboží a více než 80 % produkce směřuje do zahraničí, 
kromě Antarktidy je zabudováno zboží v tepelných agregátech na všech kontinentech. Firma 
je součástí nadnárodního seskupení výrobců žárovzdorných materiálů PD Refractories, působící 
v rámci Preiss-Daimler Group. Součástí koncernu jsou společnosti Dr. C. Otto se sídlem 
v německé Bochumi a Feuerfestwerke Wetro Puschwitz.

Na počátku více než stoleté tradice výroby žárovzdorných materiálů ve Velkých 
Opatovicích se skrývá těžba uhlí. A právě společně s cenomanským uhlím se dobýval též jíl, 
jehož těžba nabyla na významu poté, co místní, nepříliš kvalitní uhlí, již nebylo schopno 
konkurovat ostravskému černému uhlí. Těžba probíhala v několika lokalitách, nejprve povrchově 
a posléze i důlně a hlavním odběratelem kusového jílu byly ostravské hutě. Historie samotné 
„šamotky“ začíná v roce 1892, kdy se rozhodla firma Gessner a Pohl těžící jíly v březinské oblasti 
postavit ve Velkých Opatovicích továrnu na žárovzdorné výrobky, čímž zhodnocovali jemnější 
frakce jílu, do té doby odpadní suroviny. Rozhodnutí umístit továrnu do Velkých Opatovic nahrál 
i fakt, že v byla vybudována nová železniční trať spojující Velké Opatovice s Chornicemi a zvýšily 
se možnosti odbytu. Továrna měla tři oddělení: pece, mlýny a cihlovku. Strojní zařízení bylo 
skromné a pohon všech strojů obstarával parní stroj. Výpal se prováděl generátorovým plynem, 
vyráběným ve vlastním generátoru typu Siemens, v komorové peci typu Mendheim, která měla 
osm komor. V roce 1897 se přistavělo dalších šest. Šamotové cihly se vyráběly většinou v šesti 
jakostech. Výroba se pohybovala podle odbytu v rozsahu 4 000 a 9 500 tun ročně.

I přes bouřlivé roky v první polovině 20. století, výroba šamotu pokračovala 
a neustále se rozšiřovala. V novodobé historii je významným milníkem rok 1950, kdy vznikly 
Moravské šamotové a lupkové závody, jako součást národního podniku Československé 
keramické závody Praha. Koncem 50. let proběhla generální rekonstrukce a dala tak podobu 
dnešní divizi D01, interně nazývané Stará šamotka. Zvyšující se potřeba žárovzdorných 
materiálů a zlepšující se výrobní technologie se staly impulsem pro výstavbu nového závodu, 
a vznikla tzv. Nová šamotka, současná výrobní divize D02. Do provozu byla uvedena v roce 
1965. Nejmladší výrobní divizí je svitavská „Dinaska“, která byla uvedena do provozu v roce 
1985. Rozhodnutí o výstavbě továrny bylo v tehdejší době politické rozhodnutí k podpoře 
zaměstnanosti v lokalitě. Pod známou zkratkou MŠLZ působila firma až do konce roku 2000, kdy 
po odkupu majoritního balíku akcií společností PD Glass und Feuerferstwerke Wetro GmbH 
vzniká P-D Refractories CZ a.s. jako součást významného nadnárodního koncernu.

                                                        (POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ)                     Lucie Keršnerová

Rok v "covidové" pasti
Více jak před rokem začaly přicházet informace z čínského Wu-

chanu o novém viru, pojmenovaném později SARS-CoV-2 (nyní již jen 
COVID 19). Tento se obrovskou rychlostí šíří napříč celou zeměkoulí, 
Českou republiku nevyjímaje.

V první vlně epidemie nám naše administrativa beztrestně tvrdila, 
že je vše pod kontrolou, a že jsme nejlepší na světě. Ale již při druhé 
vlně se byrokraté přesvědčili, že opak je pravdou. Ve  třetí vlně již ani 
nekomentovali skutečnost, že jsme nejhorší na světě.

Byl omezen pohyb lidí a setkávání – omezení mezi okresy, návštěvy, 
nákupy, noční vycházení. Denní praxí jsou roušky a později 
respirátory. Zavřené jsou školy, restaurace a hotely. Obchody jen 
potraviny. Služby a kultura zavřené. Zahraniční cesty omezeny na 
minimum. Bylo zavedeno testování ve firmách a úřadech.

Komunikaci s nejbližšími nám umožňuje jen moderní technika, 
která našla maximální využití a nové formy. 

Prostor dostávají díky ní konspirační  teorie, kterým někteří věří více 
než byrokratickému sytému. V této souvislosti se nelze divit, 
že se objevují odmítači očkování a protestní "buřiči", kteří vyjadřují svoji 
nespokojenost nedodržováním nařízení pro ochranu proti epidemii. 

Zkrátka dopady a reakce jsou různé. Pro mne v první vlně 
zaměstnavatel vyhlásil dovolenou (10 dní z loňské dovolené) a dalších 
10 dní jsem vybíral (karanténou), když byla moje žena pozitivní. Ztráta 
20 dnů dovolené je nepříjemná, ale v podstatě směšně nepatrná, proti 
problémům, které přináší onemocnění nebo jeho dopady uzavření 
provozoven či institucí.

Všichni jsme se přesvědčili, že jak bývá v naší domovině zvykem, pro 
někoho pravidla platí a pro někoho neplatí. A to za všech okolností.

Nezbývá než doufat a těšit se, že bude časem lépe a vše se postupně 
vrátí do normálu.

tomas.sticha@gmail.com


