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Summary 
 

 Bachelor thesis is dealing with mining of raw materials for brick products and 

methods of their manufacture. The preface is adverting to the main issue of building 

materials and gives examples of possible solutions. In particular, a summary of some of the 

newly developed building materials and their properties utilizable in practice is introduced. 

Furthermore, the important properties of brick materials affecting the manufacture are 

closely analyzed. The following articles constitute a mapped listing of all beds presently 

used for mining of brick clay in Moravia. The next section contains a list of all 

organizations engaged in mining of raw materials, and all brickworks operating in 

brick production.  Further, has bachelor focusing on the mining process of "Polom Ltd." 

brickworks, which has been chosen as the subject of closer analysis. The end has dealing 

with manufacture of goods and various processes and activities, preceding the final 

product. In fine, current state of brick production is reviewed, as well as its expected 

further development in the future.   

 

Keywords: brick; manufacture; mining; material; development 
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Anotace 
 

 Práce se zabývá těţbou surovin pro cihlářské výrobky a způsobem jejich výroby. 

V úvodu je poukázáno na hlavní problematiku stavebních surovin a jsou uvedeny příklady 

moţných řešení. Zejména je uveden přehled některých nově vyvinutých stavebních 

materiálů a jejich vlastností vyuţitelných v praxi. Dále jsou podrobněji rozebrány 

podstatné vlastnosti cihlářských surovin ovlivňující výrobu. V dalších bodech osnovy je 

vytvořen zmapovaný přehled veškerých loţisek v dnešní době vyuţívaných pro těţbu 

cihlářských surovin na Moravě. V další části je uveden seznam veškerých organizací 

provádějících těţbu surovin a všech cihelen provozujících cihlářskou výrobu. Dále se práce 

zaměřuje na postup těţby cihelny Polom s. r. o., která je zvolena jako předmět bliţšího 

rozboru. Ke konci se zabývá vytvářením výrobku a jednotlivými procesy a ději, 

předcházející konečný produkt. Závěrem práce je zhodnocení současného stavu cihlářské 

výroby a předpokladů dalšího vývoje do budoucna. 

 

Klíčová slova: cihla; výroba; těţba; suroviny; vývoj 
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1 Úvod 
 

Stavební průmysl je důleţitým prvkem našeho hospodářství. Těţba surovin pro 

cihlářskou výrobu je jeho součástí. Význam cihlářských produktů pro stavební průmysl 

stále vzrůstá a jsou kladeny stále větší nároky na jejich kvalitu, která je dána především 

jejich vlastnostmi. 

 Cihla jako nejstarší umělé stavivo doprovází člověka uţ tisíce let. Má tak tedy za 

sebou dlouhý vývoj, který se v důsledku stále stoupajících poţadavků na stavební 

materiály v posledních dvou stoletích výrazně zrychlil. Díky moderním technologiím uţ 

dávno cihla není výrobkem zhotoveným na úrovni jednotlivých řemeslných postupů, kdy 

teploty sušení a výpalu značně kolísaly, vnitřní struktura výrobků byla značně 

nerovnoměrná a proměnlivost hotových výrobků byla velká.[1] V současné době jsou 

cihlářské výrobky produktem automatizovaného a průběţně kontrolovaného výrobního 

procesu podle předem stanoveného postupu, který umoţňuje minimalizovat rozdíly 

v odchylkách jednotlivých druhů výrobků. Jde zejména o komplexně technologické a 

technicky pokrokové řešení všech částí výrobního procesu, tak aby došlo k co 

nejefektivnějšímu vyuţití surovin a prostředků pro jejich zpracování k výrobě produktů pro 

stavební průmysl. Od počátků výroby aţ do dnešní doby prošly cihly rozsáhlým rozvojem 

a inovacemi jejich vlastností.  

Mezi základní poţadavky na vlastnosti cihlářských výrobků patří především tepelná 

izolace, pevnost, tepelná akumulace, bezpečná a hygienická nezávadnost. Důleţitým 

předpokladem výroby je kvalitní vstupní surovina tedy v našem případě cihlářská hlína. 

Sloţení této cihlářské hlíny je určeno technickými postupy výroby, kde je uveden přesný 

poměr surovin jednotlivých výrobků.  

Veškeré parametry týkající se cihlářských výrobků jsou upraveny podle Evropské 

normy EN 771-1. Evropská norma EN 771-1, která rozděluje cihly do dvou skupin, jako 

jsou cihly skupiny LD s objemovou hmotností v suchém stavu nejvýše 1000 kg /m
3
 určené 

pro pouţití v chráněném zdivu a skupiny HD, k nimţ patří všechny pálené cihly určené pro 

pouţití v nechráněném zdivu a pálené cihly s objemovou hmotností v suchém stavu vyšší 

neţ 1000 kg/ m
3
 určené pro pouţití v chráněném zdivu.[2] 

Dnešní nabídka cihlářských výrobků je velice pestrá a pokrývá velkou část 

stavebních konstrukcí. Pouţívají se pro konstrukce svislé i vodorovné, nosné i 
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jednoúčelové, jednovrstvé i vícevrstvé. Typickým příkladem současné cihlářské nabídky 

jsou cihlové systémy – rozsáhlé soubory vzájemně se doplňujících výrobků a sluţeb, které 

umoţňují v dnešní době stavbu domu pro široký okruh zákazníků různých představ a 

poţadavků.  

Hlavním cílem mojí práce je popsat těţbu surovin pro cihlářskou výrobu, Práce 

uvede seznam hlavních výrobců cihlářských výrobků a střešních krytin na Moravě. Dále 

jsou v mé práci uvedeny technologické procesy probíhající v cihelnách a blíţe rozebrána 

ekonomická situace jedné ze zvolených cihelen. 
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2 Suroviny pro cihlářskou výrobu, jejich vlastnosti 
 

Hlavní surovinou pro cihlářskou výrobu jsou jíly. Jíly jsou nejrychleji rozkládající 

se basické horniny, za příčiny sníţené kyselosti horniny. Cihlářské zeminy jsou 

jemnozrnné suroviny (obsahující určitý podíl jíloviny), které se po úpravě a rozdělní 

s vodou dají zpracovat na polotovary poţadovaného tvaru. Vznikly zvětráváním vyvřelých 

hornin (ţuly, ruly, čediče). Působením vody a větru se produkty zvětrávání přemísťovaly, 

takţe se jedná většinou o suroviny naplavené nebo naváté. Pouţitelnost suroviny pro 

cihlářskou výrobu je určena jejím regeologickým chováním (moţnost tvarování 

z plastického těsta), chováním při sušení (citlivost k sušení, pevnost po sušení) a při výpalu 

a konečnými vlastnostmi po výpalu. Cihlářské hlíny jsou zeminy s velkým obsahem 

hrubších příměsí, jako jsou ostřiva (písky, struska) a lehčiva (dřevěné piliny, uhelný prach) 

s obsahem jíloviny niţší neţ 50%. Cihlářské jíly jsou jemnější neţ hlíny a obsah jíloviny je 

vyšší neţ 50%. Vzhledem k těmto skutečnostem jsou cihlářské jíly plastičtější neţ 

cihlářské hlíny. Právě z důvodu vysoké plastičnosti se většinou pouze přidávají do 

surovinové směsi pro zlepšení tvárlivosti. S vodou se rozdělávají hůře, protoţe mají větší 

soudrţnost. Vedle jílů jsou podstatnými cihlářskými surovinami také písky a klastika, 

jejichţ směs společně s jíly tvoří nedílnou součást výroby cihlářských produktů. Tyto 

suroviny jsou dále děleny podle rozdílných vlastností a velikosti zrna. Jejich poměr obsahu 

jednotlivých sloţek ve směsi má vliv na kvalitu výsledného produktu. Mezi mikroskopické 

sloţení cihlářských surovin patří křemen, kaolinit a hydroslída, jeţ  tvoří přechodný stav 

při kaolinizaci slídy.[3] 

 

 

Průměrné sloţení cihlářských jílů:[4] 

Tabulka č. 1 

 cihlářský Taškový 

SiO2 68 % 50 % 

Al2O3 14 % 18 % 

Fe2O3 4 % 2% 

CaO 2 % 1 % 

MgO 3 % 1 % 
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K2O 2% 2 % 

Na2O 2% 1 % 

TiO2 0 0 

H2O 0 9 % 

CO2 3% 9 % 

ztráta ţíháním 2% 2 % 

celkem 100% 100% 

 

 

Základní vlastnosti jílů: 
 

1. Plasticita 

 

2. Smrštění 

2.1  Plasticita neboli formovatelnost:  
 

Za plastické jsou povaţovány ty zeminy, které lze vyválet v tenkou plochu za 

přidání vody. Příčin plasticity je několik: 

 Hlavní příčinou je velmi malá velikost zrn do 0,2 mm. 

  Zároveň oproti běţným koloidním systémům mají jíly velký povrch částic. Na  1g 

jílu připadá 200 – 900 m
2
 plochy. 

 Dalším důsledkem je velká adsorpce roztoků solí a plynů – proto nelze určit 

chemické sloţení kaţdé částečky, ale jen všech částic dohromady. Proto důleţitost 

chemického sloţení při plasticitě ubírá na významu. 

Pevnost plastického, sušeného a páleného jílu je způsobena molární soudrţností 

neboli kohesí částeček jílu. Voda přidaná k jílu dává podnět k vzniku síly, která naopak 

pevnost jílu zmenšuje. Plasticita tak vzniká vyrovnáváním těchto dvou sil soudrţnosti 

částic jílu. 

V minulosti bylo několik pokusů vyjádření plasticity číslem. Jedním z nich je 

vyjádření síly kohese. Zde se setkáváme se dvěma hlavními činiteli plasticity jako je 

vnitřní tření n  a síla kohese, která je výsledkem podílu tlaku, úhlu svíraného plochou 

materiálu a koeficientu vnitřního tření. Tento postup měření je jedním z prvních způsobů 

měření plasticity a je znám jiţ dlouhou dobu. [5] 



8 

2.2 Smrštění   
 

Ke smrštění dochází při zahřátí tělesa na určitou teplotu sniţováním hmoty 

v důsledku vypařování vody. Čím jsou menší částice jílu, tím je menší pevnost jílů a 

zároveň větší smrštění. Tato vlastnost závisí mnohem více na trvání ţáru, neţ na výši 

teploty, čím je ţár udrţován delší dobu na stejné teplotě, tím je smrštění menší. Vliv na 

smrštění má dále tření se o plochu formy a způsob formování. Tělesa se smršťují vţdy 

směrem ke gravitačnímu středu. Při smršťování hraje kromě H2O důleţitou roli obsah SiO2 

v cihlářském tělese. Při pálení pórovité hmoty SiO2  vyplní póry, je-li však hmota hutná, 

způsobuje nabubřování a boule. Zato příliš velký obsah vody a nestálost teploty v peci 

můţe způsobit příliš prudké smršťování a také praskání a trhání.  Proto musíme volit při 

výrobě cihlářského výrobku takový optimální poměr obsahu těchto dvou sloţek produktů 

ovlivňujících smršťování za co nejmenších změn teplot, aby se co nejvíc omezily její 

negativní dopady na konečný produkt. 6  

   

Vliv chemických činidel na jíly 

 

Roku 1914 vědci zjistili, ţe přísada roztoků anorganických kyselin do nepálených 

jílů zvětšuje jejich pevnost, tím se zmenšuje smrštění, zlepšuje plasticita a i náklonnost k 

trhání, kdeţto přísada alkalických látek působí opačně. Proto ke zlepšení odolnosti 

cihlářských výrobků pro lepší zpracování je do jílu přidávána anorganická kyselina. 

Jedním z nečastěji pouţívaných činidel způsobujících pevnost jílů je hydroxid sodný, jehoţ 

jen malé mnoţství stačí ke zvýšení pevnosti nepáleného jílu aţ o 400%. Obdobně působí 

Na2SiO3, Na2CO3 a některé hydroxidy. 

Přípravou jílu ke zpracování uzavírají jíly vzduch, který pak při pálení můţe 

působit potíţe. Roztahuje se, čímţ uvolňuje strukturu jílu a bývá příčinou odprýskání částic 

nebo rozpadnutí vypáleného zboţí. Nejvíce vzduchu má jíl prošlý hlinořezem. Proto je 

potřeba surovinu upravit do konečné podoby pouţitelné k pálení. Toho se dociluje 

několika procesy nutných k přípravě jílu pro pálení. Těmito procesy jsou letnění, zimování, 

odleţení a ţumpování. 7  
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Letnění 
 

V dnešní době se ukázala jako nejúčinnější úprava jílu letněním neboli odleţením. 

Nejlépe letní nebo se odleţí jíl v tenkých vrstvách asi do 15 cm, kdy chemické změny 

v surovině probíhají nejrychleji. Vzhledem k efektivnosti výroby však není moţné 

udrţovat jíl při letnění v tomto stavu, proto se jíl nechává ve vrstvách větších rozměrů. Při 

letnění dochází po navlhčení k přeměně FeCO3 v Fe2(SO)4, který po sníţení obsahu kyslíku 

zvyšuje kyselost jílu a tím vytváří i lepší plasticitu. Čím delší dobu se jíl nechá letnit, tím 

se alkálie v jílu stávají více rozpustnými a kvalita jílu pro zpracování se zvyšuje. 8  
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3 Hlavní moravská ložiska surovin pro cihlářskou výrobu 
 

Hlavní loţiska cihlářských hlín se vyskytují nejčastěji v blízkosti cihelen ve 

vzdálenosti do 1 km od výrobny, přesněji řečeno, cihelny jsou zakládány u loţiska 

cihlářské suroviny. 

3.1 Ložiska jílů 
 

Jíly jsou nezpevněné pelity, tvořené převáţně jílovými minerály. Nejběţnější a 

průmyslově nejvýznamnější jsou jíly kaolinické, montmorillonitické a illitické. Jíly se 

pouţívají na výrobu různých typů keramiky, cihlářských produktů a šamotu.   

  

Loţiska sedimentárních jílů 

Sedimentární loţiska jílů lze rozdělit podle podmínek transportu a sedimentace do 

několika skupin, z nichţ loţiskově nejvýznamnější jsou říční, jezerní a mořské jíly. 

Území ČR je na loţiska jílových surovin poměrně bohaté. Významným zdrojem 

kvalitních ţáruvzdorných jílů a jílovců jsou sladkovodní sedimenty na jiţní Moravě v obci 

Poštorná. Dále se na Moravě nacházejí loţiska jílů v oblasti Zlína, Břeclavi a Polomi- 

Jezernice 

 

Umístění hlavních ložisek jílů na Moravě – okres Přerov: 9  

Obrázek č. 1 
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Umístění ložisek jílů ve Slezsku a na Moravě: 10  

 
Obrázek č. 2 

 

 
Obrázek č.3 
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Hlavní těžaři těchto surovin 
 

Těţaři surovin pro cihlářskou výrobu a zároveň hlavními dodavateli na Moravě 

jsou především: 

Cihelna Polom s.r.o. Jezernice, cihelna WIENERBERGER Jezernice spol s.r.o., 

Zlínské cihelny s.r.o., Břeclav s. r. o., cihelna Hodonín s. r. o., TONDACH s. r. o., 

Lasselsberger s. r. o., Hlučín (v dnešní době už netěžící), Brodek u Přerova 

Prostějova. 11  

 

Následně se zaměřuji na procesy probíhající v cihelně Polom 

Těţba firmy Polom, která úzce souvisí s výrobou cihelny Polom, na kterou bych se 

chtěl ve své práci blíţe zaměřit, a která se uskutečňuje v oblasti loţisek jílů Jezernice je 

obdobná s těţebními procesy jiných firem. Můţe se lišit jen způsobem dobývání, nebo 

mnoţstvím vytěţené suroviny. Těţbu provádí cihelna prostřednictvím těţební společnosti 

vybraná kaţdý rok podle výběrového řízení. Aby těţba mohla probíhat nepřetrţitě a bez 

problémů, musí se jednotliví pracovníci řídit podle předem stanoveného postupu. Mezi 

základní pravidla, která se musí při těţbě dodrţovat, patří: 

1. Rozměry řezů a šířek pracovních plošin 

2. Způsob dobývání a nakládání 

3. Předstih paty posledního skrývkového řezu I. dobývacím řezem 

4. Opatření při změně báňsko-ekologických podmínek a nepříznivých klimatických 

podmínek 

5. Sklon a způsob úpravy závěrných svahů 

6. Rozsah pracoviště s vymezením odpovědnosti 

7. Nejmenší přístupná vzdálenost strojů a zařízení od horní hrany niţšího řezu 

 

3.2 Postupy těžby cihlářských surovin cihelny Polom s.r.o. 
 

3.2.1 Rozměry řezů a šířek pracovních plošin: 
 

a) Pro těţbu cihlářské suroviny 

V souladu s povolenou hornickou činností je nutno dodrţovat tyto uvedené parametry: 
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- Výška pracovního řezu do 3 m 

- Šířka pracovních plošin pro pojezd rýpadla a dopravních prostředků min. 12 m 

- Délka jednotlivých etáţí se musí pohybovat od cca 130 m 

- Sklon pracovních etáţí se stanovuje na 45
0
, tj. 1:1 

- Generální sklon se stanovuje na 26
0
, tj. 1:2 

- Sklon pracovních plošin se bude v podélném směru pohybovat do 5%, příčný sklon 

plošiny musí zajistit stálé odvodnění plošiny a stanovuje se také minimálně na 5% 

- Při těţbě u hranic dobývacího prostoru, bude tato těţba probíhat tak, aby byl 

vytvořen konečný generální svah o sklonu 25
0
, tj. 1:2 

- Výše uvedené parametry platí pro těţbu cihlářské suroviny 

 

b) Pro provozování zásobních hald 

V souladu s povolenou hornickou činností je nutno dodrţovat tyto uvedené parametry: 

- Výška zásobní haldy maximálně na 9 m 

- Šířka koruny zásobní haldy je stanovena mininálně na 12 m 

- Délka těţebních řezů se nestanovuje 

- Sklon haldovacího svahu je dán sypným úhlem 

- Sklon pracovních plošin na koruně zásobní haldy bude proveden ve sklonu min. 

5% od výsypkového místa a příčný sklon, který musí zajistit stálé odvodnění 

plošiny, a stanovuje se také minimálně 5%. Boční svah výsypové plošiny bude také 

dodrţován v sypném úhlu. 

 

3.2.2 Způsob dobývání a nakládání: 
 

a) Pro těţbu cihlářské suroviny a mezivýklizu 

Způsob dobývání – těţba cihlářské suroviny se provádí lţícovým rýpadlem 

s hloubkovou lopatou různých značek. Při těţbě je nutno dodrţovat parametry etáţí i 

pracovních plošin tak jak je stanoveno. Rypadlo musí provádět těţbu tak, aby nedocházelo 

k podkopávání těţené etáţe, přizpůsobovat tloušťku těţené vrstvy tak, aby plnění lopaty 

proběhlo v celé výšce pracovního řezu. Při této činnosti musí být výloţník rypadla natočen 

ve směru stroje. V případě odstraňování promrzlé vrstvy je moţné podkopání svahu řezu 
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směrem k rýpadlu max. 50 cm, za předpokladu dostatečné únosnosti promrzlé vrstvy a dále 

neporušené stability upravovaného řezu. 

Při přemísťování stroje musí být výloţník natočen ve směru jízdy a lopata zdviţena 

nejméně jeden metr nad povrch terénu. Sjíţdění a vyjíţdění rýpadla ve svahu je moţné 

pouze do sklonu určeného výrobcem. Na svahu je zakázáno se otáčet, nebo pojíţdět napříč 

svahem. 

Úprava pracovních plošin před a po provedení těţebních prací bude prováděna 

dozérem. Způsob nakládání – Z jednotlivých etáţí je cihlářská surovina těţena lopatovým 

rýpadlem a nakládána na dopravní prostředky značky AVIA. 

Nakládka suroviny, z jednotlivých etáţí lţícovým rýpadlem, je prováděna tzv. 

hloubkovým způsobem, coţ znamená, ţe rýpadlo, které se pohybuje po koruně těţebního 

řezu, je vybaveno podkopovou lţící. 

Veškeré činnosti rýpadla a dopravní činnost u rýpadla se musí řídit předem 

smluvenými signály, které pokud s nimi nejsou všechny zúčastněné osoby seznámeny, 

musí být na vhodném místě vyvěšeny. 

Nakládku těţených hmot provádí strojník rýpadla tak, aby lţíce byla 

vyprazdňována na loţnou plochu z malé výšky. Materiál musí být na korbě vozidla 

rozmístěn rovnoměrně tak, aby nepřečníval přes okraje korby a současně, aby přes ni 

nepřepadával. Materiál musí být naloţen tak, aby během jízdy vozidla nedošlo k jeho 

přesunutí na jednu stranu vozidla a tím k jeho nerovnoměrnému zatíţení. 

Během nakládky vozidla je přísně zakázáno manipulovat se lţící nad ochranným 

štítem kabiny a kabinou vozidla. Strojník rýpadla odpovídá za bezpečné navedení vozidla 

na místo nakládky. Navádění provádí z kabiny rýpadla, kterou zaujme takovou pozici, 

z níţ má přehled o couvajícím vozidle na pracovní plošině. 

Během těţby suroviny musí strojník rýpadla sledovat stav těţební stěny a pracovní 

plošiny. Zjistí-li jakékoliv nebezpečí je povinen přerušit pracovní činnost, opustit se 

strojem ohroţené území např. v důsledku sesuvu závalu apod. Během těţby je zakázáno 

podlomovat a podkopávat řezy. Výjimečně je to moţné provést při odstraňování promrzlé 

horní vrstvy na řezu. 
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b) Pro provozování zásobních hald 

Způsob dobývání – Z vytvořené zásobní haldy je surovina dobývána pomocí korečkového 

rýpadla o délce vodiče 15 m a dopravována pásovou dopravou do kolového mlýna. 

Způsob dobývání korečkovým rýpadlem: 

Dobývání musí probíhat tak, aby nevznikaly převisy a výška horního okraje svahu nad 

manipulační plošinou, stroje můţe dosáhnout max. 9/10 dovoleného dosahu korečkového 

rýpadla.  

 

3.2.3 Předstih paty posledního skrývkového řezu před I. dobývacím řezem: 
 

a) Pro těţbu cihlářské suroviny 

Skrývková práce na loţisku spočívají v odstranění humózní vrstvy o mocnosti cca 0,5 m. 

Tato je v první fázi skryta dozerem, na dočasném místě a následně pouţita k rekultivaci 

vytěţeného prostoru podle rozhodnutí vydaných orgány ochrany zemědělského půdního 

fondu v souladu s povolenou hornickou činností se stanovuje minimální předstih paty 

poslední skrývkové etáţe na 2 m od koruny I. těţebního řezu. Při dotěţování k hranicím 

stanoveného dobývacího prostoru bude, mezi patou skrývkového řezu a korunou I. 

těţeného řezu, ponechán pruh o šířce cca 5 m. 

 

3.2.4 Postup při očišťování a jiných úpravách řezu: 
 

a) Pro těţbu cihlářské suroviny 

Při těţbě není nutno provádět úpravu a očišťování řezu, předpokládá se pouze začišťování 

pracovních plošin pro pojezd dopravních prostředků. 

b) Pro provozování zásobních hald 

Sníţení výšky svahu odběru je prováděno pomocí buldozeru nebo lopatového rýpadla. Při 

této činnosti je třeba buldozerem projíţdět ve směru kolmo na okraj svahu, a stroj 

zastavovat tak, aby břit radlice nepřesáhl přes horní okraj svahu haldy. 

Svah manipulačního prostoru buldozeru můţe mít sklon nejvýše 1:2 tj. 27
0
. Činnost stroje 

při tomto úkonu musí být usměrňována dalším k tomu určeným pracovníkem. 

Opatření při změně báňsko- ekologických podmínek a při nepříznivých klimatických 

podmínkách: 
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Dojde-li během prací ke změně báňsko - geologických podmínek (např. zvýšení 

mocnosti skrývek, výskytu mezivýklizového materiálu v těţené cihlářské surovině, změně 

struktury suroviny, tektonických poruchách, sesuvu, poklesu apod.) jsou pracovníci 

povinni okamţitě přerušit svou činnost a o nastalé situaci informovat směnového technika. 

Ten po poradě s vedením organizace určí další postup prací. 

Dojde-li při provádění hornické činnosti ke zhoršení klimatických podmínek tak, ţe 

pracovníci nemohou bezpečně vykonávat poţadované úkoly, jsou povinni okamţitě 

přerušit uvedené práce a stroje a vozidla odstavit a zajistit tak, jak jim ukládá dopravní řád. 

Za zhoršení klimatických podmínek se povaţuje – sníţená viditelnost (velmi hustá mlha), 

prudký vítr s rychlostí vyšší neţ 60 km/hod, vysoká prašnost, ledovka, sněhová bouře, 

průtrţ. 12  

 

Ročně natěţí těţební společnost kolem 100 000 t při dopravě na vzdálenost 10 km od místa 

těţby. Cihlářská hlína se z haldy prostřednictvím korečkového rýpadla přemísťuje na 

pásový dopravník v její těsné blízkosti asi 10 m. 
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4 Hlavní výrobci cihlářských výrobků a střešních krytin 
 

Mezi hlavní výrobce cihlářských výrobků na Moravě patří firma TONDACH 

s.r.o., se širokým sortimentem výrobků především střešních krytin, která pokrývá 

převáţnou část trhu výrobků u nás, dále cihelna Hodonín s. r. o., Lasselsberger-Zlínské 

cihelny s. r. o., cihelna WIENERBERGER, Otčenášek – Mikulka spol. s. r. o. 

Prostějov, cihelna Polom s. r. o., která tvoří jen malou část trhu, ale má u nás dlouholetou 

tradici a na jejíţ produkty bych se chtěl dále blíţe zaměřit. Mezi tyto produkty patří cihla 

plná CP, která tvoří převáţnou část výroby a je hlavním zdrojem příjmu cihelny, dále jsou 

to výrobky, které jsou sice náročnější na výrobu, ale poskytující vyšší kvalitativní 

vlastnosti. Mezi tyto výrobky patří cihla voštinová CV14, cihla dutinová Pk – CD 2 neboli 

dvouděrovaná a drenáţní trubky DT 10. 

Cihelna větší velikosti TONDACH, která je součástí široké sítě cihelen vyskytujících 

se po celé Evropě se nachází ve střední části Moravy se sídlem ve městě Hranice na 

Moravě. Menší cihelna Polom s. r. o. má sídlo v Moravském městě Polom v blízkosti 

železničního koridoru. Řídící středisko cihelny TONDACH  má původ v Německu 

naopak výrobky cihelny Polom jsou ryze Českým produktem. 

 

Údaje o počtu těžebních organizací a celkových tržbách v ČR: 13  

Tabulka č. 2 

  2007 2008 2009 

Počet organizací  8 9 8 

Počet pracovníků  1 319 1 249 1011 

Tržby v mil. Kč 5 732 4 569 3 463 

Přidaná hodnota v mil. Kč 2 486 1 605 1 047 

Tržby na pracovníka v tis. Kč 4 345 3 678 3 427 

Produktivita práce z PH Kč/prac. 1 884 091 1 284 502 1 036 526 

Hodinová produktivita 

práce 
Kč/hod 

1 077 732 615 

Průměrná mzda Kč/prac. 24 784 25 235 25 510 

(Přidaná hodnota – 

mzdy) na pracovníka 
Kč/prac. 

1 859 307 1 259 267 1 011 015 
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5 Ekonomické souvislosti těžby, výroby a prodeje 
 

Cihelny byly vţdy zakládány v bezprostřední blízkosti loţiska cihlářské suroviny, 

coţ lze vypozorovat prakticky na všech existujících provozovnách. Důvodem výstavby 

bylo sníţení nákladů na dopravu a rychlá spotřeba cihlářské suroviny. Místo výstavby 

cihelny určuje tedy naleziště suroviny. 

 

Za účelem zlepšení ekonomických ukazatelů výroby se vyuţívají osvědčené 

technologické postupy. 

5.1 Zpracování cihlářské suroviny 

5.1.1 Počáteční zpracování suroviny 

V areálu výroby se z navezené haldy hlín, automatickými zásobníky a podavači 

dopravuje hlína dál, do mísícího zařízení. Tam se natěţená zemina drtí a míchá společně 

s vodou a ostatními přísadami v přesně stanoveném poměru, který je pro kaţdý druh 

výrobku jiný, aţ po dosaţení plastického stavu. Z mísícího zařízení putuje hlína skrz jemné 

vály do lisu. Protlačováním skrz výstupní formu se vytváří souvislý pás vytvarované 

hmoty (pro zjednodušení představy, z lisu vyjíţdějí cihly tak, jako byste je rovnali jednu na 

druhou do komínku). Ten se následně odřezává řezací ocelovou strunou a vznikají tak 

první vytvarované syrové cihly. V dnešní době moderní technika procházející neustálým 

vývojem umoţňuje výrobu cihel různých dutin a tvarů, kdy se polotovar po vstupu do lisu 

ještě speciálně děruje a vznikají tak cihly lepší kvality pro různé vyuţití. Při změně formy 

(kdyţ najíţdí do výroby jiný tvar cihly) se první nepovedené výlisky okamţitě ručně 

vytřídí a tyto zmetky ze syrové hlíny se naházejí do zásobníku, ze kterého putují zpět k 

recyklaci. Aţ do této chvíle - od nabrání hlíny z haldy po třídění jsou na lince 2 lidé. 

Nařezané syrové cihly pak směřují do sušárny. Zde se vysušují řádově hodiny aţ jeden den 

v závislosti na konkrétním druhu výrobku. Po vysušení se cihly přemísťují do vysoké pece, 

kde dochází k pálení na vysokou teplotu a vzniká konečný výrobek. 
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5.1.2 Sušení 
 

Sušení polotovarů představuje energeticky náročný proces. Vzhledem k velkým 

objemům výroby a rostoucím poţadavkům na kvalitu cihlářských výrobků se v současné 

době věnuje sušícímu reţimu velká pozornost. Sušení provádíme v sušárnách s moţností 

regulace sušícího procesu. Protoţe se při výrobě vychází z plastického těsta o vlhkosti 

kolem 20 %, a poţaduje se vysušení na vlhkost do 2%, je úbytek vlhkosti při sušení vţdy 

doprovázen značným smrštěním. Proces sušení je zmenšování váhy výrobku odejímáním 

vody v sušárně. Během sušení vzniká rozdíl mezi koncentrací vody v povrchových 

vrstvách střepu a uvnitř střepu. Prostředím, jeţ odejímá tuto vodu je proudící teplý vzduch. 

K sušení se vyuţívají komorové nebo kanálové sušárny, doba sušení závisí na druhu 

výrobků a na vlastnostech hmoty. Pohybuje se v rozmezí 30 – 300 hodin. V sušárnách je 

nutno dodrţet předepsanou teplotu sušícího vzduchu. Při sušení rozeznáváme 3 období, 

kdy: 

1) Relativní vlhkost je vysoká, neboť se voda vypařuje z cihel čerstvě k sušení 

zaloţených, při zvyšování teploty 

2) Relativní vlhkost klesne, ale teplota stoupne na maximum 

3) Chladnutí, kdy teplota se sniţuje a relativní vlhkost vzduchu v sušárně je minimální 

 

 

Podle druhu výrobku rozeznáváme: 

1) Tvar a rozměr sušárny 

2) Způsob zakládání zboţí do sušárny 

3) Způsob cirkulace vzduchu 

4) Mnoţství cirkulace vzduchu 

5) Způsob kontroly tepla a vlhka 14  

 

 

Vliv tíhy na sušení 

Zajímavým vlivem, ke kterému dochází při  sušení keramického zboţí je vliv tíhy 

vodních par na sušení způsobeného zemskou gravitací. Póry, kanálky a kapiláry jílu jsou 

naplněny vodou. Vypařuje-li se voda, nastává její pohyb uvnitř cihly kapilárami směrem k 

podlaze sušárny. Rychlost sušení tíhou roste s teplotou. Rychlost sušení v sušárně tedy 
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závisí na tlaku vodních par a ne na suchosti vzduchu. Ve vlhkém vzduchu tak lze sušit 

cihlářské zboţí rychleji neţ vzduchu suchém. Proto je vhodné v sušárně při sušení udrţovat 

co nejdéle co nejvyšší relativní vlhkost  a zároveň vysokou teplotu.  

Při stavbě sušárny je nejdůleţitější ta část, pod níţ probíhá topení a která musí při 

procesu sušení nejvíce odolávat teplotám v sušárně. Proto bývá nejčastěji stavěna z desek  

ohnivzdorného šamotu nebo z betonu podloţeného cementem a pískem. 15  

5.1.3 Pálení 
 

Po sušení nastává pálení, které je konečným procesem výroby. Ze sušárny jsou 

cihlářské výrobky přemisťovány do cihlářské pece z ohnivzdorného materiálu, kde probíhá 

pálení za vysokých teplot. Výpalem získávají cihlářské výrobky své charakteristické 

vlastnosti, tj. pevnost, pórovitost, odolnost proti povětrnostním vlivům a také typický 

vzhled. K dosaţení těchto vlastností vede řada fyzikálních a chemických dějů. 

Existuje několik poţadavků na stavbu keramických pecí. Těmito poţadavky jsou: 

1) Mechanická odolnost ke změnám teploty 

2) Velká izolační kapacita 

3) Stálost za vysokých teplot 

4) Nízký koeficient roztaţnosti zdiva pece 

5) Levnost 

 

 

5.2 Děje při výpalu 
 

Nejprve se z polotovarů odstraňuje technologická voda, zbylá po vysušení, dále se 

uvolňuje chemicky vázaná voda z jílových minerálů. Tento děj je doprovázen přechodným 

sníţením pevnosti. Lehčiva, pouţívaná pro výrobu cihlářských výrobků, se při výpalu 

polotovarů postupně mění, při této změně dochází k tepelnému rozkladu, těkání prchavých 

látek, vyhořívání atd. a vzniká pórovitost. Při teplotách 850 – 900 
0
C se rozkládají 

uhličitany, zejména CaCO3. Vzniklý CaO reaguje s SiO2 uvolněným z jílových minerálů 

při jejich rozkladu po odvodnění na křemičitany vápenaté a vzniká tak pevný tepelně 

odolný izolační výrobek. Důleţité je, aby CaCO3 byl jemně rozptýlen, jinak by 

v polotovaru zůstaly velké shluky CaO, které by při styku vypáleného výrobku s výpary ve 
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vzduchu hydratovaly na Ca (OH)2 za značného objemového nárůstu a mohlo by dojít aţ 

k rozpadu výrobku. Teplota výpalu závisí na sloţení hmot, proto se v různých závodech 

liší.  

Základ pece zabudovaný v zemi musí mít speciální úpravu, důleţité je aby byl 

nepropustný vodě, proto musí být základy pece zabudovány do dostatečně velké hloubky. 

Spodní část základů je tvořena popelem, jílem a kusy cihel na to je nanesena dostatečně 

velká vrstva směsi cementu a vápna. Další vrstvu tvoří rozsivková zemina nebo popel 

s jemným jílem a prachem. Na to vše je nanesena vrstva dutých cihel a aţ potom následuje 

dno pece. 

 

 V historii existuje několik ověřených druhů cihlářských pecí, ve kterých se výroba 

osvědčila v širším měřítku. Mezi ně patří: 

1) pec periodická, v dnešní době uţ nepouţívaná  

2) pec kruhová, v níţ se cihlářské výrobky pálí při teplotě aţ 1300
0
C 

3) a nejnovější pec tunelová, která vyuţívá svítiplynu k pálení výrobků aţ na teplotu 

1400
0
C 

 

Ve všech pecích je probíhá během výpalu několik procesů s různou teplotou 

najednou, proto je pálení v peci rozděleno na tři pásma, předehřívací, ţárové a chladící. 

Protoţe rychlost pohybu pecních vozů je při nastaveném reţimu stálá, je průběh 

vypalovací křivky řízen délkou úseků s různými teplotami. 

 

 

5.2.1 Předehřívací pásmo 
 

V předehřívacím pásmu se polotovary postupně zahřívají z normální teploty na 

teplotu cca 600
0
C. Do pece v určitých intervalech vjíţdějí pecní vozy vstupním otvorem. 

Při vjezdu do pece se vyuţívá tlakové clony neboli přetlaku uvnitř pece, aby se zamezilo 

vniknutí neţádoucího vzduchu způsobující ochlazení. V průběhu předehřívání je 

nejdůleţitějším dějem uvolňování chemicky vázané vody z jílových minerálů. Dalším 

důleţitým dějem je přeměna β-křemene na α- křemen při teplotě 573 
0
C, spojená 

s objemovým nárůstem zrn křemene. Rychlost nárůstu teploty v tohoto pásma musí 
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probíhat pozvolně, protoţe pevnost výrobku v tomto stadiu není ještě zcela ustálena a 

můţe dojít k popraskání materiálu. 

 

5.2.2 Žárové pásmo 
 

Ţárové pásmo je úsek pece, v němţ je polotovar po určitou dobu vystaven 

maximální teplotě. Zejména v ţárovém pásmu je nutno zajistit rovnoměrné prohřívání celé 

skládky v průřezu pecního kanálu. 16  

 

5.2.3 Chladící pásmo 
 

Úsek chlazení bývá v keramice nejchoulostivější z hlediska moţnosti vzniku vad. 

Při chlazení se materiál smršťuje. Pokud rychlost chlazení je příliš velká, teplota ve 

výrobku by se nestačila vyrovnávat. To by mělo za následek vznik pnutí ve vypalovaném 

tělese. Příliš velké pnutí by mohlo způsobit porušení celistvosti výrobku. V počáteční fázi 

chlazení asi do 600
0
C lze vyuţít přítomnosti určitého mnoţství taveniny v tělese, která 

můţe pnutí vyrovnávat. Při chlazení dochází ke zpětné modifikační přeměně z α- křemene 

na β-křemen a zrna křemene se smršťují. To způsobuje tahové napětí, vyvolané teplotním 

gradientem a můţe dojít ke vzniku trhlin. Proto je vhodné při tomto přechodu zmírnit 

rychlost sníţení teploty, aby se vyrovnal teplotní gradient v tělese a modifikační přeměna 

křemene mohla bez problémů proběhnout. Teprve při překonání tohoto teplotního 

intervalu lze průběh chlazení opět urychlit. 

  

 

5.3 Výpočet efektivity využitelnosti pece: 
 

a) pec kruhová 

Pálí se při teplotě 1300
0
C, spotřeba uhlí při maximální kapacitě v peci = 100kg s 

energetickou hodnotou 8000 kilocalorií, energie na 1kg vypařené vody 630 kilocalorií, 

koeficient specifického tepla jílu 0,3, maximální kapacita pece na jednu komoru = 1000 kg 

cihel 
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Energetická hodnota dávaná palivem na kapacitu jedné etapy:  

100 * 8000 = 800 000 kcal 

Energie potřebná na vypaření vody při kapacitě na 1 etapu, na kterou připadá 100 kg vody: 

 630 * 100 = 63 000 kcal 

Energie potřebná na zahřátí cihel při maximální kapacitě na 1 etapu: 

 1000 * 0,3 * 1300 = 390 000 kcal 

Součet energie spotřebované v peci = 63 000 + 390 000 = 453 000 kcal 

Efektivita vyuţití pece = 453 000/800 000 = 0,566 = 56,6% 

Kruhová pec vyuţívá veškerou energii spotřebovanou při spalování uhlí na 56,6% , kdy 

347 000 kcal energie poskytované uhlím přichází nazbyt. 

  

b) pec tunelová 

Pálí se při teplotě 1400
0
C, spotřeba svítiplynu při maximální kapacitě v peci = 112 m

3
 

s energetickou hodnotou 4900 kilocalorií, koeficient specifického tepla jílu je 0,3, energie 

na 1kg vypařené vody je 630 kilocalorií, maximální kapacita pece v jedné etapě = 1000 kg 

cihel 

 

Energetická hodnota dávaná palivem na kapacitu jedné etapy v peci: 

 112 * 4900 = 548 000 kcal 

Energie potřebná na vypaření vody při kapacitě na 1 etapu, na kterou připadá 100 kg vody: 

 630 * 100 = 63 000 kcal 

Energie potřebná na zahřátí cihel při maximální kapacitě na 1 etapu: 

 1000 * 0,3 * 1400 = 420 000 kcal 

Součet energie spotřebované v peci = 63 000 + 420 000 = 483 000 kcal 

 

Efektivita vyuţití pece =  483 000/548 000 = 0,88 =88% 

 

Tunelová pec vyuţívá veškerou energii spotřebovanou při spalování svítiplynu na 

88%, kdy 65 000 J energie poskytované svítiplynem přichází nazbyt. 17  
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S těchto propočtů je patrné, ţe pec tunelová je z výkonnostního hlediska 

efektivnější, neţ pec kruhová. To ovšem nesouvisí s náklady, které jsou vyšší jak na 

výstavbu pece, tak na palivo. 

 

U tunelové pece se zároveň vyuţívá ke zvýšení výkonnosti rekuperace, kdy horký 

vzduch je před ochlazením puštěn do komory zvané rekuperátor, kde se teplota spalin 

udrţuje aţ pro další várku cihel, kdy se horké spaliny z rekuperátoru znovu vypustí do pece 

na pálení cihlářského produktu. Zabraňuje se tak neúspornému zahřívání k dosaţení 

vysoké teploty potřebné pro pálení a spotřeby paliva v případě tunelové pece svítiplynu. 

Aby nedocházelo k přerušování ve výrobě v době ochlazování, vyuţívá tunelová pec 

nejméně dva rekuperátory pro vice komor pece. 

 

U pece kruhové není třeba vyuţít rekuperátoru, jelikoţ oheň se pohybuje do kruhu a 

výrobní proces probíhá nepřetrţitě. Výkon lze zvýšit pouze správným dimenzováním, coţ 

je zvýšením tahu proudu vzduchu v peci, nebo pokud jsou pevné základy prohloubením 

podlahy pro zvýšení kapacity. 

 

U tunelové pece je sice moţno dosahovat vyšších teplot při menším mnoţství 

svítiplynu neţ uhlí u kruhové pece, ale vzhledem k vyšší ceně svítiplynu, jsou náklady na 

výrobu ještě stále vysoké. Proto vyuţívání tunelových pecí je vhodné jen pro výrobce 

s velkým podílem na trhu, dosahující vysokých příjmů. 18  Ekonomické souvislosti těţby 

a výroby jsem se rozhodl popsat na příkladě firmy. Po domluvě s vedoucím jsem zvolil 

jako příklad Cihelnu Polom, spol. s. r. o. 

 

 

5.4 Cihelna Polom, spol. s.r.o. 
 

V technologickém postupu vyuţívá cihelna Polom těchto výrobních zařízení: 

Nakladač UNK320, dopravní pás, bubnový podavač POB 1 500 na ostřivo, bubnový 

podavač POB 1 500 na hlínu, dopravní pás - 650/13 700 mm, kolový mlýn 1500, 

talířové mísidlo 2 500, šupinový dopravník -  800/10 300 mm, mlecí rychloběžné válce 
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průměr 1000 mm, dopravní pás -  500/4 300 mm, vakuový šnekový lis MORANDO – 

500/450 mm, automatický odřezávač a manipulátor, kolonový nakladač 

Těţba tvoří přibliţně 30% veškerých nákladů ročně a výrobní část tvoří zbylých 70%. 

Naloţení suroviny z haldy na pás se provádí korečkovým rýpadlem. 

Náklady na náhradní díly představují ročně poloţku asi 1 000 000 Kč 

Spotřeba pohonných hmot zahrnuje přibliţně 10 000 l nafty ročně, coţ představuje částku 

nákladů asi 330 000 Kč. 

Společnost ve svých výkazech k odrazu celkového opotřebení vyuţívá odpisů daňových 

zrychlených. 

Nejdelší a zároveň nejcitlivější část výroby zabírá proces sušení, proto se teplota v sušárně 

musí zvyšovat postupně v několika fázích aţ po úplné vysušení, které trvá celkem 5 dní. 

Sušárna se skládá z 16 komor tj. 8 dvojic. Sušení probíhá za pomocí páry v zahřívačích a 

ventilátorů, které zajišťují oběh vzduchu ve dvojici komor a jeho dopravu do kanálů a 

nasávání vzduchu z kanálů do komor. Zahřívače jsou umístěny v přechodu mezi komorami 

a ventilátorovém prostoru, jsou regulovány dvěma parními ventily, z nichţ kaţdý ovládá 

50 % výhřevné plochy z obou zahřívačů. 

Výsušky cihel se dopravují do pece na karuselových vozících od překladače z nepecní 

nebo Altnerovy sušárny. Doprava se děje po kolejích o rozchodu 600 mm. Výměna plných 

a prázdných vozů se provádí pomocí točen u pece. Výpal se provádí na kruhové 

Hofmanově peci, která má 14 komor, délku topného kanálu 85 m a obsah 453 m
3
. Palivo 

se do pece dodává jednotlivými otvory, které se nazývají sypáky. Vzdálenost sypáků je 

1 200 mm. Jednorázový vklad do pece je 81 600 ks cihel plných. Jako palivo se vyuţívá 

černý ostravský prach o výhřevnosti 18,8 – 24,2 MJ. 

Celková spotřeba energie činí asi 400 000 kWh ročně. 

Produkce se pohybuje kolem 6 320 000 ks ročně. 

Cihelna v dnešní době zaměstnává 33 pracovníků a mzda na jednoho pracovníka činí 

v průměru 17 000 Kč. Spotřeba uhelného prachu na výrobní proces je kolem 38 000 t za 

rok. Spotřeba hlíny je asi 17 960 t ročně. Oproti cihelně TONDACH s. r. o., která má 

rozsáhlou síť odbytišť do skladu stavebnin po celé Evropě tvoří cihelna Polom jen malou 

část trhu zaměřenou především pro domácí spotřebu s menším objemem produkce.  
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Umístění cihelny Polom: 19  

Obrázek č. 4 

 

 

 

Bližší umístění cihelny Polom s. r. o. 

Obrázek č. 5 
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Rozdělení počtu pracovníků cihelny Polom s. r. o. 

Tabulka č. 3 

Obsluha korečkového rýpadla 1 

Obsluha nakladače 1 

Obsluha lisu 1 

Obsluha manipulátoru 1 

Zavážka sušáren 1 

Navážka do pece 3 

Rovnání v peci 3 

Prášek 1 

Pálení+ topení 4 

Vyvážka z pece 5 

Vyvážka sušáren 1 

Ostatní 11 

 

Výkaz zisků a ztrát cihelny Polom za rok 2008/2009/2010 20  
Tabulka č. 4 

 

V tis. Kč 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Trţby 18 879 19 706 20 520 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 2 178 4 260 6 305 

Ostatní aktivované vlastní výkony 0 0 0 

Ostatní provozní výnosy 0 0 0 

Spotřeba materiálu 5 668 6 223 6 148 

Spotřeba energie 3 420 3 765 3 836 

Personální náklady 5 409 5 402 5 392 

Odpisy DNM a DHM 1 260 1 593 1 453 

Ostatní provozní náklady 5 920 3 320 4 260 

Provozní hospodářský výsledek -4 976 -4 857 -6 874 

Úroky a ostatní finanční výnosy 0 0 0 

Úroky a ostatní finanční náklady 0 0 0 
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Finanční výsledek hospodaření 0 0 0 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -4 976 -4 857 -6 874 

Mimořádný hospodářský výsledek 0 0 0 

Daň z příjmu 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období -4 976 -4 857 -6 874 

 

TONDACH Česká republika s.r.o. 
Výkaz zisku a ztrát pro rok 2008/2009/2010: 21  
Tabulka č. 5 

 

Zatímco Cihelna Polom s. r. o. uţ delší dobu nevykazuje zisk a její rozvoj je závislý na 

cizím kapitálu, cihelna TONDACH dosahuje trvalého rozmachu jak v ziskovosti, tak 

rozvoji nových investic. 

V tis. Kč 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Trţby 1 710 770 1 367 193 1 620 452 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 80 368 -1 725 3 266 

Ostatní aktivované vlastní výkony 20 019 9 448 15 562 

Ostatní provozní výnosy 89 227 33 312 42 302 

Spotřeba materiálu -324 299 -275 474 -395 482 

Spotřeba energie -357 273  -264 868 -295 916 

Personální náklady -299 463 -262 915 -265458 

Odpisy DNM a DHM -144 264 -176 906 -180 950 

Ostatní provozní náklady -444 624 -285 504 -326 420 

Provozní hospodářský výsledek 330 461 142 561 217 356 

Úroky a ostatní finanční výnosy 17 309 46 389 52 236 

Úroky a ostatní finanční náklady -110 690 -57 853 -62 348 

Finanční výsledek hospodaření -93 381 -8 464 -10 112 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 237 080 134 097  207 244 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 

Daň z příjmu -54 387 -25 097 -39 102 

Výsledek hospodaření za účetní období 182 693 109 000 168 142 



29 

6 Závěr 
 

V 90. letech 20. století, kdy v České republice proběhla vlna modernizace výrobní 

základny, vzrostl i sortiment cihlářských výrobků. Avšak nejen to, zlepšila se kvalita 

výrobků a zvýšila se jejich uţitná hodnota. Díky rostoucím nárokům investorů vzrostla 

snaha o vytvoření uceleného systému zdicích stavebních materiálů. S tím také rostla i 

související potřeba lepšího vyuţití nejzákladnějších cihlářských surovin, které tvoří jejich 

podstatu. Těţba cihlářských surovin sice není celosvětově sledována, protoţe není 

předmětem světového obchodu. Avšak ze zjištěných údajů ČR vyplývá, ţe počet 

výhradních loţisek neustále klesá i vzhledem k velkému počtu zásob, kterých je v dnešní 

době dostatek. I přes tuto skutečnost je výroba cihlářských produktů stále velice nákladná, 

a proto zejména pro menší cihelny je obtíţné jen udrţet se na trhu. Jsou kladeny stále větší 

poţadavky na tepelně izolační vlastnosti staveb, coţ zároveň vyţaduje vyšší nároky na 

technické parametry stavebních materiálů. Tím však stoupají poţadavky na technologickou 

náročnost výroby a dochází k zaostávání malých cihelen, které nejsou schopny konkurovat 

podnikům se širokou základnou zkušených pracovníků a s větším mnoţstvím finančních 

prostředků. Příkladem této situace můţe být i cihelna Polom s. r. o., která se uţ delší dobu 

pokouší získat stabilní postavení mezi většími podniky. Jejich stav se odráţí ve výkazech 

pohybujících se jiţ déle na hranici ztráty. 

Vyhláškou č. 291/2001 Sb. se podrobněji stanoví tepelně technické a energetické 

vlastnosti stavebních konstrukcí a budov, jejichţ splnění je povaţováno za dodrţení 

obecných technických poţadavků na výstavbu. Vyhláška se týká hlavně budov 

financovaných z veřejných zdrojů a staveb s větší energetickou spotřebou neţ je 700GJ za 

rok. Nároky vyhlášky na tepelnou ochranu budov přináší zpřísnění kritérií jak na vnitřní 

tak na vnější konstrukce. Pokud zhodnotíme situaci v cihlářském oboru dosáhnout, či se 

alespoň přiblíţit cílové hodnotě součinitele prostupu tepla daného vyhláškou bez pouţití 

dodatečné izolace bude zřejmě pro české cihláře po určitou dobu nedostiţné. 

Přesto vzhledem k nepřetrţitému vývoji a zlepšování stále nových výrobků lze i na 

tuto oblast poţadavků vlivem snahy vytvoření příznivých podmínek pohlíţet do budoucna 

optimisticky. 
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