
 

Pravidelná tisková zpráva Cihlářského svazu Čech a Moravy (CSČM) 

 

Cihlářské pece stojí napříč republikou 

Praha 27. prosince 2022. Srdcem každé cihelny je pec. Ta nyní vychladla a výroba se zastavila. Loni 

byla taková poptávka po cihlách, že k plánovaným odstávkám u většiny cihelen nedošlo. Nyní je 

situace jiná: sklady jsou plné, poptávka vlivem vyšších cen, inflaci a hypotéčním úrokům klesla a 

výrobní linky potřebují pravidelnou údržbu. Jak však hlásí členové Cihlářského svazu Čech a 

Moravy, je to poprvé, kdy se zastavila výroba napříč celou republikou. 

„Jsou naplánované všechny opravy a odstávky na zimní měsíce. Jednak je potřeba uvést stroje do 

perfektního stavu, učinit plánované servisní zásahy a rovněž tím cihláři reagují na apel vlády, 

abychom se pokusili nalézt úsporu plynu pro naše závody. Tímto opatřením celý sektor uspoří asi 15 % 

ročního odběru plynu. Trh se začíná konsolidovat. Máme již dostatek zboží na skladech jak v 

sortimentu, tak v množství,“ říká tajemník cihlářského svazu a zástupce Cihelny Štěrboholy Jan Fiala. 

„Tento rok měl opravdu turbulentní scénář a byl pro nás jednou z dalších mnoha výzev. Žijeme v době, 

která přináší mnoho nejistot, které jsou následkem vývoje cen za energie. Meziročně se nám zvýší 

naše výrobní náklady o 40 procent, a proto neočekáváme výrazný pokles cen našich výrobků. Stabilitu 

nám pomáhá udržovat síla koncernu, díky které jsme byli schopni strategicky plánovat a nakupovat 

plyn v dlouhodobém horizontu, krize se nás tak nedotkla v takové míře. S ohledem na aktuální dění je 

více než zřejmé, že rok 2023 bude nejen pro segment stavebnictví rokem náročným. Je nutné říct, že i 

naše společnost má scénáře, které počítají s technologickou odstávkou za účelem snížení celkové 

spotřeby plynu v kritickém zimním období. Druhým důvodem jsou po tomto turbulentním období 

chystané investice do inovací a údržby v jednotlivých závodech. V plánovaných odstávkách na 

jednotlivých výrobních závodech chceme zdokonalit technologie a výrobní zařízení. Věříme, že 

investice do výrobních linek nám zvýší kapacitu výroby, a tím zlepší plnění požadavků našich 

zákazníků. Pro naše partnery chceme být totiž i v budoucím roce stabilním partnerem, který dodává 

zákazníkům kompletní portfolio svých produktů. Pro rok 2023 přijímáme také nové výzvy v podobě 

ESG projektů a nových inovací,“ říká Kamil Jeřábek, generální ředitel společnosti Wienerberger Česká 

republika a dodává: „Příští rok vybudujeme fotovoltaické elektrárny pro závody Stod, Jezernice a 

Novosedly. Jejich společný výkon bude 3,5 megawatthodiny, náklady jsou v desítkách milionů Kč. 

Hledáme úspory: spustili jsme tepelná čerpadla, kterými vrací část energie zpět - pro sušárny a 

využíváme odpadní teplo z pecí.“ 

 

Anketa: 

Další odpovědi jsme zpracovali do ankety, které se zúčastnili: 

Marek Žídek, výkonný ředitel společnosti KM BETA, a.s. 

Petr Porubský, obchodní a marketingový ředitel HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., 

kteří odpovídali na následující otázky: 

+ Na jak dlouhou dobu technologickou odstávku plánujete? 

https://www.cscm.cz/


+ S jakým časovým předstihem musíte objednávat náhradní součástky? Co se změnilo oproti rokům 

minulým? 

+ Máte na dobu odstávky vytvořeny dostatečné zásoby zboží na skladech? Nemusí se zákazníci bát 

výpadků v zásobování? 

+ Na co se během technologické odstávky zaměříte? 

 

Odpovědi: 

+ Na jak dlouhou dobu technologickou odstávku plánujete? 

Marek Žídek: Doba odstávky bude záviset zejména na objemu skladových zásob. Vzhledem k tomu, 

že jsme v letošním roce odstávku zahájili dříve, můžeme výrobu zahájit dle potřeb trhu od února 

kdykoliv. 

Petr Porubský: Technologická odstávka je plánována napříč všemi výrobními závody v rozmezí 2 až 3 

měsíců. 

 

+ S jakým časovým předstihem musíte objednávat náhradní součástky? Co se změnilo oproti rokům 

minulým? 

Marek Žídek: Dodací doba se postupně zkracuje, stále je ovšem v řádu měsíců a delší než bývala 

standardně před rokem 2021. 

Petr Porubský: Zásadní součástky si držíme skladem. Cílem je minimalizovat neočekávané výpadky v 

rámci výroby. Servisní partnery jsme si domlouvali minimálně s půlročním předstihem. 

 

+ Máte na dobu odstávky vytvořeny dostatečné zásoby zboží na skladech? Nemusí se zákazníci bát 

výpadků v zásobování? 

Marek Žídek: Ano, máme. Zásoby jsou dostatečné. Jakmile budou vyčerpány, jsme připraveni zahájit 

výrobu. 

Petr Porubský: Jako jedni z mála jsme během celého roku nikterak neomezili příjem objednávek a 

avizované termíny dodání jsme rámcově plnili. To stejné zvládáme i během technologických 

odstávek, ty jsou naplánovány s ohledem na kapacitu skladových zásob v souladu s požadavky ze 

strany zákazníků. Zákazníci se tedy nemusí být výpadků v rámci zásobování ze strany společnosti 

HELUZ. 

 

+ Na co se během technologické odstávky zaměříte? 

Marek Žídek: Půjde o rozsáhlejší úpravy směřující jak ke zvýšení kvality, tak i snížení energetických 

nákladů. Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele solární elektrárny, která bude sloužit k 

částečnému pokrytí naší energetické spotřeby a jejíž připojení do sítě, již máme schválené. 

Petr Porubský: Během odstávek se zaměříme na výměnu opotřebitelných dílů. Preventivní prohlídka 

a údržba je právem po náročném období na místě. 



 

Více na www.cscm.cz 

Kontakt: Ing. Jan Fiala, Cihlářský svaz Čech a Moravy 

info@cscm.cz, 

tel.: +420 603 410 891 
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