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a. Wienerberger v kostce





§ Vynález perforované cihly – větší, lehčí, pevnější a s výrazně lepšími
izolačními vlastnostmi.To vše jako reakce na nedostatek stavebních 
materiálů po válce.

§ V době ropné krize vzrostla poptávka po energetických úsporách. Firma ji 
využila jako inspiraci k vývoji zcela nové řady tepelně izolačních tvárnic 
Porotherm a Poroton.

Krize nejlépe překonáme inovací

Kromě cihlových systémů Porotherm se přidávají
další produkty: 

§ střešní tašky Tondach,
§ cihelné fasády Terca,

§ cihelné dlažby Penter,
§ betonové dlažby Semmelrock,
§ potrubní systémy Pipelife,
§ keramické trubky Steinzeug,
§ žáruvzdorné tvarovky Silike keramika,
§ cihlářské výrobní stroje a formy z pobočky Wienerberger Eurostroj.



§ Od příštího roku přecházíme na principy cirkulární ekonomiky –
celý sortiment bude designován jako 100% recyklovatelný a znovu 
použitelný.

§ Stanovili jsme si závazek postavit z vlastních prostředků
200 bytových jednotek pro lidi v nouzi. 

§ Investujeme do sociálních projektů (Bazalka, Cibulka…)

§ Pomáháme tam, kde je třeba (obnova po Tornádu, Ukrajina…)

§ Do roku 2023 jsme se zavázali snížit emise CO2 o 15% oproti 2020. 



II. Změna koní ve firmě



Výhody elektromobilu

Elektromobil je oproti klasickému 
dieselovému automobilu:

Tichý

Moderní

S dobrou výbavou

Šetrný k životnímu prostředí 



Nahradili jsme dieslové manipulační vozíky za elektrické 
vysokozdvižné vozíky.

Což nám pomohlo: 

§ snížit produkci CO2,

§ zlepšit podmínky dělníků na skladech díky eliminaci: 

§ hluku,
§ vibrací,
§ a tepla.

Elektromobilita na pracovišti



„Když jsme porovnali celkové
náklady na vůz s nájezdem kolem
3 000 kilometrů za měsíc, zjistili 
jsme, že diesel se spotřebou 5,5 l
a elektromobil se spotřebou 17,5 kW 
vychází finančně úplně stejně.“



Změna koní ve firmě

Změna ve flotile o zhruba 160 osobních vozidlech managementu
a týmu obchodníků.

Provedli jsme důkladnou srovnávací analýzu
„Total cost of ownership“.

Vyšší a top management přesedlal kompletně do plug-in hybridů
Superb iV nebo elektrických Enyaqů. 

Obchodníci a nižší management dostali na výběr mezi dieselovou 
Octavií a elektromobilem v cenové hladině do 1,1 milionu. 



III. Infrastruktura a systém



Instalujeme jsme fotovoltaické
panely
na střechy výrobních
závodů



Dobíjecí a podpůrná

§ Ve spolupráci s E.ON právě instalujeme na všech 
šestnácti závodech dobíjecí stanice. 

§ Podporujeme zaměstnance při pořizování elektromobilu 

příspěvkem na Wallbox.

§ Ve spolupráci s LeasePlanem zase zavádíme systém 
elektronických knih jízd, které umožní sledovat provoz 

vozidla a rozúčtovat náklady na jeho dobíjení. 

§ To umožnilo zavést motivační složku – levnější 
soukromě najeté kilometry.

infrastruktura




