
     
 
 
 
 
 

 
                                                                            
                                                                                   

                                                          Tisková zpráva  

Dinaska Svitavy oslaví v prosinci 2015 třicáté 

výročí zahájení výroby 
 
Dinas je žáruvzdorný materiál s vysokou odolností vůči 

žáru. Dinasové  tvarované cihly se používají k vyzdívkám 
vysokoteplotních pecních agregátů v různých průmyslových 
odvětvích, například ve sklářství, výrobě oceli a v koksárenství. 
Rychle narůstající produkce oceli a koksu v tehdejším 
Československu v 70. letech minulého století vedla k rozhodnutí 
státní plánovací komise vybudovat novou výrobní kapacitu 
v objemu 30 000 tun dinasových tvarovek určených především 
pro koksárenské baterie na Ostravsku.  
 

Po dlouhých diskuzích a jednáních o umístění nové výrobní kapacity a také po překonání obav 
obyvatelstva z možných ekologických dopadů, byl v květnu 1977 schválen investiční záměr 
vybudovat moderní výrobní závod – Dinasku ve Svitavách. Investorem byly MŠLZ n.p. Velké 
Opatovice.  S výstavbou se započalo v prosinci 1981 a byla dokončena po čtyřech letech v prosinci 
1985, kdy bylo vyrobeno prvních 70 tun dinasu. 

Počátky výroby v novém závodě byly provázeny celou řadou technických i organizačních 
problémů a obtíží. Nedařilo se plnit termíny zakázek, objevovaly se i problémy s kvalitou výrobků 
a výroba zdaleka nedosahovala plánovaných kapacit a závod jako celek vytvářel ztrátu. 

Velká zatěžkávací zkouška pro Dinasku přišla po listopadu 1989, kdy došlo k politickým 
změnám a následně i k zásadním strukturálním změnám v průmyslu. Vznikl společensky zcela jiný 
pohled na těžký průmysl a významné zakázky na dinas do koksárenského průmyslu byly rušeny. 
Dinaska se ocitla v období s velmi nejasnou budoucností a dokonce se uvažovalo o jejím uzavření. 

 
Jen díky podpoře sesterských závodů zejména z Velkých Opatovic se podařilo tuto situaci 

zvládnout. Usilovnou snahou zaměstnanců byly nalezeny nové obchodní příležitosti v jiných 
oborech, z nichž bych se chtěl zmínit hlavně o komínových vložkách pro výstavbu komínů 
rodinných domů.  

V roce 1992 až 1993 proběhla investiční 
výstavba nové výrobní linky pro výrobu komínových 
vložek s nákladem 65 mil. Kč a již v roce 1994 se 
podařilo vyrobit více než 10 000 tun těchto výrobků 
a ekonomická situace svitavského závodu se díky 
tomuto výrobku stabilizovala. V dalších letech se 
začalo dařit získávat zakázky na dinas i v zahraničí 
a v roce 1997 se například podařilo dodat ze Svitav 
19 tis. tun dinasu do USA.  



 
 
 
 
 

Od roku 2001 došlo k začlenění MŠLZ a tedy i Dinasky Svitavy do německé skupiny výrobců 
žárovzdorných materiálů P-D Refractories Group, což pomohlo k významnému zlepšení postavení 
na trhu.  

Nový německý vlastník se rozhodl využít 
zručnosti a umu českých pracovníků a umožnil v roce 
2004 vybudovat centrální výrobu forem pro celou 
skupinu právě ve Svitavách. Vznikla tak moderní, svou 
kapacitou světově ojedinělá výroba forem, která 
zásadním způsobem zlepšila flexibilitu v dodávkách 
dinasu, a pomohla zvýšení konkurenceschopnosti 
Svitavského závodu v celosvětovém měřítku. Výrobky 
ze svitavského závodu si postupně získaly ve světě 
dobré jméno a jejich dodávky směřují z více než 80 % 
na export. Od roku 2008 závod každoročně produkuje 
zisk řádově 100 mil. Kč a zaměstnává 275 
zaměstnanců.  
 

V roce 2014 získala Dinaska Svitavy ve své historii nejvýznamnější zakázku – dodávku dinasu 
pro koksárenskou baterii firmy Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation do Japonska. 
Společnost P-D Refractories, jejíž významnou součástí je i Dinaska Svitavy, získala v loňském roce 
resortní ocenění ve své kategorii jako „Nejlepší výrobce stavebních hmot“ a také přidělení AAA 
ratingového hodnocení v rámci CZECH TOP 100 nejlepších podniků. 

Chtěl bych u příležitosti 30. výročí zahájení popřát našim současným i bývalým zaměstnancům 
a kolegům vše nejlepší a poděkovat jim za jejich práci, kterou pro svitavskou Dinasku dělají 
a udělali a naší společnosti P-D Refractories CZ a.s., aby i nadále byla úspěšnou a světově 
uznávanou firmou. 
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