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Abstrakt: 

Cílem diplomové práce je výzkum tržních příležitostí pro novou úpravárenskou linku určenou 

k finalizaci tyčové oceli kruhového průřezu ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,  a.s., 

který byl provedený na základě analytických šetření a dílčích analýz potenciálního přínosu 

pro prodej tyčové oceli. Práce je rozdělená na dvě částí, teoretickou a aplikační část.  

V teoretické části jsou vymezené tržní možností a konkurenční postavení skupiny 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a MORAVIA STEEL v prodeji zkoumaného sortimentu stejně 

tak i výstupní parametry sortimentu, který bude apretovaný na nové výrobní lince. V aplikační 

části jsou představené jednotlivé možností přínosu realizace tohoto investičního záměru. Dále 

je představen potenciál tržních příležitostí a tržního uplatnění sortimentu, který projde procesy 

nové úpravárenské linky. 

 

Abstract: 

The goal of this thesis is market opportunities research for a new shop line stated to steel 

round bars finishing in a company TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,  a.s. which was made pursuant 

to analytical researches and partial analyse of potential gains for steel round bars sale. The 

work consist of two parts, theoretical and application one. There are defining market 

opportunities and competitive position of the group TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY and 

MORTAVIA STEEL in a sale of surveyed assortment in the theoretical part as well as even 

output parameters of the assortiment that will be finishing at the new shop line. There are 

particular opportunities of the investment project gain presented in the application part. 

Furthermore there are market opportunities potential and market use of assortment that go 

through a new shop line processes.        
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Úvod 

Cílem diplomové práce je výzkum tržních příležitostí pro novou úpravárenskou linku tyčové 

oceli kruhového průřezu, vyráběné na kontijemné trati (dále jen KJT) tzv. special bars quality 

(dále jen SBQ) u vybraného spektra zákazníků ve skupině TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,  a.s. a 

MORAVIA STEEL,  a.s. 

V diplomové práci se chci zaměřit, na důkladnou analýzu spektra zákazníků ze sféry daných 

výrobních řetězců a to: automobilového průmyslu, výrobců valivých ložisek, výrobců šroubu, 

výrobců pružin, zpracovatelů, kteří vyrábějí komponenty pro energetický průmysl a jiných 

potencionálních odvětví strojírenského průmyslu. Jedná se o spektrum oblastí průmyslu, které 

tvoří pro skupinu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY (dále jen TŽ) a MORAVIA STEEL (dále jen 

MS) nosný program a je na tyto trhy kladem primární důraz jakož to stávající i budoucí 

potenciál pro odbyt produktů z řady SBQ. 

S tím to spektrem zákazníků je spjata investiční výstavba nové finalizační linky, která bude 

generovat kruhové tyče s vysokým stupněm finalizace, jakož to výstup z hutního procesu.  

V této práci chci provést analýzu možných výhod, ekonomického přínosu a pozitivního vlivu 

na logistické toky ve finalizačních procesech, které se provádějí na tyčové oceli. Výroba 

produktů s vysokou přidanou hodnotou je součásti obchodní strategie společností TŽ-MS. 

Chci se zaměřit na možnost aplikace požadavků vybraného portfolia zákazníků do procesů 

finalizace tyčové oceli, aby tyto požadavky byly splnitelné v maximální míře a v co 

nejkratším termínu. Kvalita vyráběného zboží, vysoký stupeň finalizace a dodací lhůta jsou 

dnes klíčovými faktory, které mají v některých případech přednost před cenou výrobků při 

získávání trhu (zákazníků). Podnik se pohybuje v silném konkurenčním prostředí a proto 

cílem mé diplomové práce je zároveň i analýza cest a postupů v procesech finalizace 

kruhových tyčí SBQ navazujících na novou úpravárenskou linku díky, kterým může hutní 

podnik dostat konkurenční výhody na trhu.    

Tato práce, jak již bylo zmíněné, byla řešená v podmínkách společnosti TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRENY,  a.s. a MORAVIA STEEL,  a.s. jakožto významného výrobce oceli               

a ocelových produktů. TŘINENECKÉ ŽELEZÁRNY jsou podnikem s uzavřeným hutním 

cyklem výroby a zaměřují se hlavně na výrobu dlouhých válcovaných výrobků s vyšší 

přidanou hodnotou, kde se ve velké míře podílí také tyčová ocel kruhového průřezu, která je 

nosným produktem výrobního programu TŽ. 
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1 Analýza okolí hutního podniku (makro okolí) 
 

Analýza okolí se orientuje na faktory mající vliv na vnější okolí hutního podniku, které 

ovlivňují a v budoucnosti budou pravděpodobně ovlivňovat jeho strategickou pozici na trhu. 

Svět je dnes velmi propojený - globalizovaný, cokoliv se stane kdekoli na světě, promítá se 

velmi rychle do výsledku kteréhokoliv podniku nevyjímaje hutní podniky. Analýza vnějšího 

prostředí by měla být především zaměřená na odhalení vývojových trendů, postupů                  

a technologií výroby, které mohou hutní podnik v budoucnu ovlivňovat. Obecné příklady, kdy 

změny v okolí významně ovlivnily a ovlivňuji strategickou pozici mnoha podniků, jsou 

následující [4]: 

    

1. Politické změny 

2. Ekonomické faktory 

3. Nové výrobky a technologie 

4. Substituční efekt 

5. Vliv nátlakových skupin a oborů 

6. Globální změny v životním prostředí a vyčerpání přírodních zdrojů 

7. Slučování trhů 

 

1.1 Analýza vnitřního prostředí hutního podniku 

 

Na základě analýz okolí podniku má hutní podnik potřebné informace o trhu, na kterém se 

chce prosadit a působit. Pro vytvoření optimální strategie pro investiční rozhodování, musíme 

také dobře znát a analyzovat vnitřní prostředí podniku. K identifikaci slabých a silných 

stránek podniku je nezbytné analyzovat tyto vnitřní faktory [5]: 

1. Faktory vědecko-technického rozvoje 

2. Marketingové a distribuční faktory 

3. Faktory výroby a řízení výroby 

5. Faktory logistických toků výroby 

6. Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

7. Faktory finanční a rozpočtové 
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1.2 Analýza klíčových kompetencí 

 

Analýza klíčových kompetencí je metodikou sloužící k analýze konkurenceschopnosti 

podniku pomocí analýzy jeho vybraných zdrojů a dovedností. Vychází tedy z předpokladu, že 

není nutné zkoumat zdroje a dovedností podniku ve všech jeho podsystémových útvarech        

a funkcích. Stačí se zaměřit na ty, které mají rozhodující vliv na konkurenceschopnost 

podniku v daném odvětví. Takové zdroje a dovedností označili Hamel a Prahalad jako klíčové 

kompetence. Klíčové kompetence se v každém oboru vyznačují odlišnými aspekty. Důležité 

je, aby se staly silnými stránkami podniku. Ten pak bude v daném odvětví či oboru 

konkurence schopný [6]. 

 

K využití klíčových kompetencí je důležité jejich identifikování, bližší poznání a systematické 

získávání a rozvíjení. Za tímto účelem je nezbytné si zodpovědět následující manažerské 

otázky: 

 Které kompetence jsou pro nás specifické? 

 Jaké kompetence jsme schopni dále rozvíjet? 

 Které kompetence zákazník potřebuje? 

 Co potřebujeme ke vzniku dalších kompetencí? 

 Využívají naše strategie zcela naše kompetence? 

 

Úspěšnost řady společností je postavena na spojení několika klíčových kompetencí nebo 

jejich komplexnosti. Konkurent je schopen některou klíčovou kompetenci okopírovat, ale 

není již schopen ji zapojit do komplexnosti. Obvykle je kopírování spojené s konstrukci 

výrobku, způsobem prodeje, značkou a servisem. Ochrana před kopírováním je pro 

společností fundamentální záležitosti [7].  

 

 

 
 
 
 



 4  

2 Konkurence a konkurenční strategie 
 

Samotné slovo konkurence pochází z latinského slova„concurrere“ a jeho význam je „běžet 

spolu" nebo „vést spolu". Konkurence je to pojem, vyskytující se v různých odvětvích 

například v ekonomice, politice, sportu, a lze ho pojmout jako způsob vzájemné rivality, 

soutěžení, soupeření mezi dvěma či více subjekty, z nichž každý se snaží pro sebe získat 

konkurenční výhodu. Konkurence je proces, ve kterém dochází ke střetávání různých, 

zpravidla protichůdných zájmů tržních subjektů. Konkurence má však širší záběr než jen 

ekonomický a to i sociální, kulturní, etický, politický atd. V podnikání nelze opomenout 

žádný aspekt konkurence, přestože ekonomické hledisko je stěžejní [10]. Subjekty vstupující 

do konkurenčního boje musí mít zájem a vůli vstoupit do tohoto boje a musí disponovat 

dostatečným konkurenčním potenciálem, musí být konkurence schopní, aby obstáli v tomto 

soutěživém boji o dominantní postavení na trhu.  

 

2.1 Formy konkurence 

 

Konkurenci z hlediska mikroekonomického lze rozlišit na konkurenci mezi nabídkou              

a poptávkou, konkurenci na straně nabídky a konkurenci na straně poptávky. Konkurence 

mezi nabídkou a poptávkou bývá označována jako konkurence napříč tržním spektrem. Jedná 

se o souboje mezi prodávajícími a kupujícími, kdy prodávající chce prodávat za co nejvyšší 

ceny a kupující naopak nakupovat za co nejnižší ceny. K obchodu dochází na základě 

kompromisu obou stran.  

 

Konkurenci na straně nabídky, kdy prodávající se snaží dosáhnout co největšího zisku             

a podílu na trhu, lze dále rozdělit dle prostředků konkurenčního boje na konkurenci cenovou    

a necenovou. Cenová konkurence je založena na snižování cen a tímto způsobem přilákat        

a následně přetáhnout kupující. Konkurenti jsou nuceni snižovat ceny své produkce, což 

cestou snižování výrobních nákladů nelze do nekonečna. V současnosti je upřednostňována 

necenová konkurence. Prostředky pro získání zákazníků jsou zejména kvalitní produkce, 

značka a design, lepší servis, účinná reklama.  

 

 



 5  

Konkurence mezi poptávajícími existuje, v případě, že je na trhu nedostatek poptávaného 

zboží nebo služeb. Kupující se snaží uspokojit maximálně své potřeby co nejvíce na úkor 

ostatních zákazníků. Přetlak poptávky nad nabídkou vede k následnému zvyšování cen.  

 

Z hlediska podmínek, které podniky na trhu mají, se rozlišuje konkurence dokonalá                

a nedokonalá. Dokonalá konkurence je stavem ideálním, ale v reálné ekonomice 

nedosažitelným. Vyznačuje se rovností podmínek pro všechny subjekty na trhu. Ani jedna 

strana nemá možnost ovlivnit jak objemy produkce, tak ceny. Nedokonalá konkurence naopak 

odráží reálné poměry fungování konkurence na skutečných trzích. Lze ji charakterizovat 

různými stupni a podobami nerovnosti podmínek na trhu [11]. Jelikož podniky disponují 

určitým stupněm tržní síly, mohou mít vliv na cenu produktu. Monopol, oligopol a monopolní 

konkurence jsou základní formy nedokonalé konkurence. 

 

2.1.1 Konkurenční výhoda 

 

Rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným podnikem je založený na rozpoznání a využití 

veškerých konkurenčních výhod. Základem konkurenční výhody je určitá hodnota pro 

zákazníka v podobě například nízké ceny produktu nebo poskytovaného následného servisu, 

kterou jiný výrobce není schopen zákazníkům poskytnout. Konkurenční výhodu může 

vylepšit i geografická poloha podniku. Získat konkurenční výhodu znamená schopnost pružně 

reagovat na změny ve vývoji trhu a nalézat jeho výklenky. Zvýšit konkurenční výhodu mohou 

dobré vztahy a dlouhodobá spolupráce jak s dodavateli, tak s odběrateli a investice do 

technologie výroby [16].  
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2.1.2 Získání konkurenční výhody 

 

Význam pojetí konkurenční výhody byl v minulosti zřejmě neprávem opomíjen a do popředí 

se znovu dostal s narůstající konkurencí na trzích vyspělých ekonomik. Proto klíčovou úlohou 

managementu na trzích s převahou nabídky nad poptávkou je hledání konkurenční výhody. 

Toto platí i v případě hutních podniků, které jsou součástí uceleného tržního prostředí [12]: 

 

 Nejprve je konkurenční výhoda hledána v nižší ceně, v úsilí o dosažení nižší 

ceny se většina výrobců zaměřila na zvyšování produktivity svých výrobních činností, tím 

sice dosáhli nižších nákladů a mohli snížit cenu, zvýšení produktivity ovšem vedlo i k zvýšení 

provozních kapacit, a tím i k dalšímu rozvírání nůžek mezi nabídkou a poptávkou. 

 

 Zejména japonští výrobci se již koncem šedesátých let a v letech následujících 

zaměřovali na kvalitu (Q), ve které spatřují konkurenční výhodu, postupně se k tomu přidává i 

orientace na čas (T) - pohotovost, flexibilitu v dodávkách, bohužel stále častěji se ukazuje, že 

nestačí orientovat se jen na jeden z těchto atributů, jak tomu bylo v minulosti - např. snížit 

náklady (C) a potažmo cenu - ale na všechny tři současně, tzn. na strategickou koncepci       

C-Q-T, špičkové firmy si uvědomují, že k úspěchu podnikání nestačí uspokojovat požadavky 

zákazníků, ale činit zákazníka spokojeným a usilovat o jeho věrnost. 

 

 Soudobé pojetí konkurenční výhody zdůrazňuje pojem hodnoty pro zákazníka, 

tzn. produkovat a dodávat zákazníkovi produkci, která přináší zákazníkovi hodnotu, přitom 

však nejde o jakousi průměrnou hodnotu pro průměrného zákazníka, ale o konkrétní hodnotu 

pro individuálního zákazníka. 

 

Nalezení a dosažení konkurenční výhody na trhu představuje pro vlastníky podniků a jeho 

vrcholový management významný motivační faktor, který směřuje k dalším inovacím a 

rozvoji podniků. Konkurenční výhoda je projevem úspěšnosti podniku, která vytváří jeho 

"Goodwill" a má schopnost pozitivně ovlivnit veřejné mínění a jednání zákazníků. Má dopad 

i na hodnocení manažerů, jejichž cena se v případě úspěchu zvyšuje. S rostoucí konkurenční 

výhodou podnik získává i paralelně dominantní postavení na trhu, ve kterém působí [17].  
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2.1.3 Konkurenční strategie podniku 

Konkurenční strategie je součástí každého podniku a tvoří ji soubor přijatých opatření a kroků 

vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti a získání tak konkurenčních výhod na trhu. 

Úspěšná strategie by měla vyústit ve zvýšení ziskovosti podniku a významnějšího postavení  

v rámci odvětví. Prvním krokem před výběrem vhodné strategie je provedení analýzy 

vybraného odvětví. Teorie konkurenčních strategií se mění a zdokonalují s časem                   

a podmínkami, ve kterých podnik působí. Každá teorie je pro manažery inspirativní, každá 

vede jinou cestou k dosažení konkurenční výhody a každá má své předností a pochopitelně i 

slabiny [13].  

 

2.1.4 Strategie plánování podniku 

Každé plánování, ať již strategické nebo taktické, je zaměřeno do budoucnosti. Určuje, čeho 

má být dosaženo a jakým způsobem. Redukuje možností omylů. Nutí vlastníky a manažery 

podniků zkoumat vnější podnikatelské prostředí, konkurenci, partnery, stávající i 

potencionální zákazníky a silné a slabé stránky podniku. 

 

Funkce plánování začíná stanovením poslání a budoucích cílů, tj. budoucích stavů, kterých 

má podnik dosáhnout v určitém čase. Cíle firmy by měly být určovány alespoň v těchto 

oblastech: 

 

 postavení na trhu, inovace, produktivita, 

 materiálové a finanční zdroje, rentabilita, 

 manažerské výkonnosti a zodpovědnosti, 

 výkonnosti pracovníků a jejich postoje, 

 sociální zodpovědnost. 

 

Určování cílů je kritickým prvkem plánování. Po stanovení cílů následují akce zahrnující 

prostředky a specifické činnosti plánované pro dosažení určitých cílů. Důležitá je předpověď 

budoucnosti, která se odvíjí od stalého monitorování vývoje prostředí, a to nejen v odvětví, ve 

kterém firma působí, ale v prostředí celkem. Plánování se neobejde bez posouzení zdrojů        

a schopností firmy, představující omezení, která musejí podnikatelé a manažeři při plánování 

respektovat [14].      
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3 Benchmarking 
 

Z důvodu zostřující se konkurence, se rozvíjejí různé nové iniciativy v oblasti zlepšování       

a inovací, vznikají nové podnikatelské filozofie, nové technologie, přístupy a metodiky řízení, 

jejichž hlavním cílem je zajistit firmám trvalou konkurenceschopnost prostřednictvím 

účinného uspokojování požadavků jejich zákazníků s co nejmenší spotřebou zdrojů. Jak 

ukazují mnohé zahraniční zkušenosti a průzkumy, nejlepším nástrojem, který vede cestou 

sdílení znalostí a dobré praxe je benchmarking. Toto tvrzení dokazuje i umístění se 

benchmarkingu na čtvrté úrovni (pátá úroveň je nejvyšší) v žebříčku nejpopulárnějších           

a nejpoužívanějších manažerských nástrojů, sestavovaným společností Bain&Company již od 

roku 1993 [8]. 

 

Benchmarking znamená nepřetržité a systematické porovnávání a měření produktů, procesů    

a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto měření, za účelem 

definovat cíle zlepšování vlastních aktivit [2]. Rovněž ve vybrané oblasti úpravy a finalizace 

kruhové oceli SBQ hraje tato metodika významnou roli a je klíčovým aspektem při 

posuzování technického rozvoje a obchodní strategie v tomto směru. 

 

3.1 Cíle a aplikace benchmarkingu   

 

Základním cílem benchmarkingu je porovnávání a následná implementace zlepšení procesů, 

strategií, výkonů. Jedná se o neustále pokračující proces, jehož cílem je nalezení nejlepších 

praktických postupů uvnitř organizace a jehož smyslem je dosažení vyšší efektivity 

porovnávaných procesů v organizaci. Výsledek této metody je velice úzce spjatý                     

s množstvím, kvalitou, relevantností dostupných dat jak současných, tak historických [8]. 

     

Benchmarking bývá často spojován s pojmy, jako jsou: „nejlepší praxe“ a srovnání s nejlepší 

organizací nebo oborem v rámci daného odvětví, nejúspěšnější provozní standard nebo 

strategie dostupné v daném odvětví, nejlepší praktickou metodou, přístupem v oblasti řízení, 

vedení nebo provozu, která cílí k výjimečné výkonnosti [8]. 
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Aplikace benchmarkingu se odráží zejména v [9]:  

 lepším rozhodování, založeném na lepších a kvalitnějších informacích,  

 stanovení náročnějších strategii a cílů podniku,  

 zvýšené spokojenosti zákazníků,  

 urychlení procesu změny,  

 úsporách nákladů,  

 porozumění výkonnosti na úrovni světové třídy (World Class), apod., což v konečném 

           důsledku vede ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku a posílení jeho pozice na                                        

            trhu.      

   

3.2 SWOT analýza 

 

SWOT analýza je jednoduchým nástrojem, koncepčním rámcem pro systematickou analýzu, 

zaměřeným na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících strategické postavení podniku. 

Je přístupem nepřetržité konfrontace vnitřních zdrojů a schopností podniku se změnami v jeho 

okolí [2]. V rámci SWOT analýzy je důležité najit vzájemné synergie mezi silnými a slabými 

stránkami, příležitostmi a hrozbami. Cílem je najit, jak moc je stávající strategie společnosti 

schopná se vyrovnat se změnami, které nastávají v tržním prostředí podniku. Z této analýzy je 

patrné, že se jedná o nástroj pro systematické hodnocení okolí podniku a jeho vnitřního 

potenciálu. Určuje strategickou pozici podniku a slouží k získání podkladů pro tvorbu vhodné 

strategie ve vybraných sférách rozhodování. Faktory, které působí na společnost lze rozdělit 

na vnitřní, vnější, pozitivní a negativní [3]. 
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SWOT Interní analýza

analýza Silné stránky Slabé stránky

e

x S-O-Strategie: W-O-Strategie:

t Vývoj nových metod, které jsou Odstranění slabin pro vznik

e Příležitostí vhodné pro rozvoj silných stránek nových příležitostí.

r společnosti (projektu).

n

í

a S-T-Strategie: W-T-Strategie:

n Použítí silných stránek pro Vývoj strategií, díky nimž je

a Hrozby zamezení hrozeb. možné omezit hrozby, ohrožující

l naše slabé stránky.

ý

z

a  

Obr. 1 SWOT analýza 

 

3.3 Uplatnění marketingových nástrojů pro výzkum tržních příležitostí  

 

Marketingové nástroje uvedené v předchozích kapitolách budou použité v aplikační části 

práce jako základní analytické metody zkoumání potencionálních možností a přínosu pro 

uplatnění SBQ ocelí z nové úpravárenské linky na trhu z oceli. Výstupem těchto metod bude 

technologický, tržní a ekonomický potenciál zkoumaného sortimentu a jeho vstup na trh ve 

vybraném segmentu zpracovatelských firem. Představení těchto aplikačních nástrojů ukazuje 

možností a kroky provedení průzkumu a zhodnocení možností přínosu pro novou 

úpravárenskou linku a v neposlední řadě pro prodej tyčové oceli ve skupině TŽ-MS. Tyto 

nástroje byly vybrané jako podklad pro provedení samotného výzkumu tržních příležitostí pro 

novou úpravárenskou linku tyčové oceli v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH,  a.s.    
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4 Pozice TŽ-MS na trhu v oblasti prodeje SBQ oceli 

Skupina TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a MORAVIA STEEL je tradičním výrobcem hutních 

polotovarů zaměřeným na výrobu dlouhých válcovaných výrobků. V současné době 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY zaujímají pozici největší české hutě s domácím kapitálem             

a vyrábí nejvíce oceli v České republice. Společně s MORAVIA STEEL a desítkami 

dceřiných společností se řadí k významným průmyslovým uskupením ve střední Evropě. 

Tradice výroby sahá až do roku 1839. Dnes se její produkty vyváží do více než 60 zemí všech 

světadílů [1]. 

 Jeden z nosných sortimentů výrobního programu skupiny TŽ-MS je tyčová ocel kruhového 

průřezu jinak označovaná jako SBQ vyráběná na kontijemné trati v Třinci. Tento produkt se 

vyznačuje vysokým stupněm finalizace. Pojem vysoký stupeň finalizace vychází z daných 

parametrů a požadavků na přesnost rozměrových parametrů, povrchové a vnitřní kvality co se 

tyče vad a čistoty oceli, dále fyzikálních a strukturních vlastností a stupně legování značek 

oceli. Kruhové tyče řady SBQ se v TŽ vyrábí od roku 2003 což vyšlo z rozsáhle rekonstrukce 

kontijemné válcovací tratě a navazujících úpravárenských a finalizačních agregátů. 

Tento investiční záměr se ukázal jako velmi přínosný z hlediska získání stabilní a silné pozice 

pro významného dodavatelé vstupních polotovarů pro zpracovatelský průmysl jako jsou 

výrobci automobilů, valivých ložisek, šroubů, pružin, výrobci komponentů pro energetický 

průmysl a ostatní významní zpracovatelé. V této oblasti průmyslu skupina TŽ-MS získala za 

dobu cca 10 let významnou tržní pozici zejména ve střední a západní Evropě, kde je velké 

seskupení výrobců a zpracovatelských firem národního a mezinárodního významu ve zmíněné 

sféře průmyslu. Výroba kruhových tyčí s vysokým stupněm finalizace na kontijemné trati 

generuje zvýšení tzv. "Goodwillu" společnosti, což je důležité při tvorbě tržní hodnoty 

podniku.  

Široké spektrum výrobního portfolia kontijemné trati v kruhové tyčové oceli umožňuje 

proniknout do většiny segmentu trhu požadujícího tento hutní polotovar pro výrobu 

komponentů potřebných v daných oblastech strojírenské výroby. Výrobní program válcovací 

tratě je přizpůsobený specifickým požadavkům trhu tak, aby došlo k co nejširšímu pokrytí 

trhu a zamezení vzniku tržních děr, kde by získali možnost vstoupit konkurenti.       
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Konkurence skupiny TŽ-MS (zejména ze západní Evropy) má lépe vybavené úpravárenské 

kapacity než je tomu v TŽ. „Západní výrobci“ jsou schopni dodávat delší délky válcovaných, 

žíhaných i zušlechtěných tyčí. Kromě tepelného zpracování dosahují také přesnějších 

rozměrových tolerancí u loupaných tyčí a to v rozmezí mezních úchylek (až h6). 

„Východoevropská konkurence“ vyrábí hlavně kratší délky (do 7 m - větší délky jen 

válcované a s omezením), a jejich vybavení na tepelné zpracování není vždy samozřejmostí. 

Výjimkou je slovinská společnost Store Steel, která na objednávku válcuje a loupe délky až 

12 m [2]. 

 

4.1 Trendy v produkci SBQ oceli 

 

Evropským trendem ve výrobě tyčové oceli je neustálé zvyšování kvality. Požadavky 

zákazníků rostou, což má za následek nutnost dodávat válcované tyče bez výbrusů nebo 

dodávat loupané tyče. Na tyto požadavky je potřeba reagovat i ve skupině TŽ-MS, jinak dojde 

k rapidnímu snížení dodávek tyčové oceli. V současné době začínají být loupací kapacity 

v TŽ nedostatečné a rovněž kvalita loupání již nesplňuje nejpřísnější požadavky zákazníků. 

Také kapacita kontrolních linek nestačí pokrýt celý objem výroby tyčové oceli, což má za 

následek prodej nekontrolovaného materiálu za mnohem nižší ceny. Tyto požadavky je nutné 

pokrýt nákupem nové loupací linky, jejíž součástí je i defektoskopie.   

Loupání v TŽ se provádí z důvodu zajištění zákazníkem požadovaných parametrů tyčové 

oceli jako: rozměrová tolerance, množství a velikost povrchových vad a stupeň oduhličené 

povrchové vrstvy. Loupání je také použito jako prostředek k opravě materiálu v případě 

zjištění nevyhovujících povrchových vad válcované tyčové oceli. (tzv. technologické 

loupání). Loupaný materiál se dodává především kovárnám, výrobcům pružin, výrobcům 

valivých ložisek  a dalším strojírenským firmám [2]. 

 

Zušlechtění kruhových tyčí z produkce KJT se v TŽ provádí v závodě na Sochorové válcovně 

TŽ Kladno (dále jen SCHV). Tento výrobně procesní tok materiálu není optimální z hlediska 

logistického zabezpečení, rovněž co se tyče technického vybavení zušlechťovacích agregátů 

na SCHV TŽ Kladno, není toto zařízení úplně vhodné pro zpracování produkce KJT. 
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4.2 Konkurenti v oblasti výroby SBQ oceli 

Skupina TŽ-MS se pohybuje v silně konkurenčním prostředí na trhu výrobců kruhových tyčí 

s vysokou přidanou hodnotou (SBQ). Trh metalurgických podniků, které se zaměřuji na 

výrobu kruhové oceli je nutné z marketingového i z geografického hlediska rozčlenit do 

několika oblastí. Z pohledu logistických nákladů je pro podnik zásadní zaměřovat svoji 

pozornost a obchodní aktivity na trhy teritoriálně nejbližší ke zdroji výroby. Evropský trh je 

hustě pokryty zpracovatelskými firmami z uvedené oblasti spektra zpracovatelského 

průmyslu. To přináší příležitostí pro získávání trhu v nejbližším okolí.  

Tento trh můžeme rozdělit z geografické pozice do čtyř základních sfér obchodního zájmu 

skupiny TŽ-MS, kde na obrázku 2 je znázorněný podíl dodávek sortimentu SBQ do 

jednotlivých sfér: 

 

I. Sféra obchodního zájmu: 

 Česká republika 

 Slovensko 

 Polsko 

 Rakousko  

 Maďarsko  

II. Sféra obchodního zájmu:  

 Německo 

 Francie  

 Švýcarsko 

 Itálie  

 Rumunsko 

 Balkánské země 

 (Ukrajina) 
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III. Sféra obchodního zájmu:  

 Velká Británie  

 Země Beneluxu 

 Španělsko a Portugalsko   

 Skandinávské země 

  

IV. Sféra obchodního zájmu: 

 ostatní teritorium mimo Evropu 

 

 

Obr. 2 podíl dodávek SBQ do jednotlivých sfér obchodního zájmu TŽ-MS 
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První dvě sféry obchodního zájmu skupiny TŽ-MS jsou největším potenciálem pro odbyt 

produkce řady SBQ. Proto na uvedené cílové země a jejich průmyslové kapacity je kladem 

silný marketingový a obchodní tlak. Prostřednictvím prodejního a marketingového oddělení 

skupiny se činí takové kroky a aktivity, které zabezpečuji udržení a rozšíření stávajícího 

tržního podílu. Marketingový průzkum a udržování permanentního kontaktu s jednotlivými 

zákazníky patři k základním krokům tržní strategie společnosti. V jednotlivých sférách 

obchodního zájmu skupiny působí řada konkurenčních společností, které generuji nekonečný 

konkurenční boj o získání zákazníka v co největším podílem. K daným sférám obchodního 

zájmu skupiny musíme přiřadit hutní podniky s podstatným konkurenčním vlivem na skupinu 

TŽ-MS, které soustřeďuji svůj výrobní program na produkci výrobků řady SBQ. Ucelený 

seznam konkurenčních společností včetně jejich výrobních programů majících dominantní 

vliv na konkurenční postavení podniku ve všech sférách jeho obchodního zájmu představuje 

tabulka 1 a 2. 

 

1, Konkurenti působící v I. sféře obchodního zájmu: 

 ArcelorMittal Warszawa 

 Huta Stali jakościowych 

 Donbas - DAM 2004, Miškolc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16  

2, Konkurenti působící v II. sféře obchodního zájmu:  

 Štore Steel 

 ABS 

 Acciaierie Venete 

 Ori Martin 

 LUCCHINI (Severstal Group) 

 Ascometal (Apollo) 

 AM Gandrange 

 GMH Georgsmarienhütte 

 Saarstahl 

 LSW (Lech-Stahlwerke) 

 Lech-Stahlwerke 

 Mechel Targoviste 

 Dneprospetsstal 

 

3, Konkurenti působící v III. sféře obchodního zájmu: 

 Ovaco Steel 

 Gerdau (včetně GSB Acero) 

 Sidenor Gerdau Group 

 TATA Steel Europe 

 

4, Konkurenti působící ve IV. sféře obchodního zájmu: 

 JSC OEMK - Oscol - Rusko 

 Red October Volgograd - Rusko 

 Hascelik - Turecko 

 Asil Celik - Turecko 
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Tabulka 1 Technologické vybavení konkurence 

Podnik Válcovna

zařízení kontilití EMS ingoty kapacita vybavení kapacita

ArcelorMittal Warszawa EAF 100t, LF/VD 140,160,220 ano ano 650 000 střední/jemná 650 000

zahájení 1998

Danieli 4 proudé;140 hlavně pro SBQ,220 není 

válc.je na prodej

Donbas - DAM 2004, Miškolc EAF 80t, LF/VD 120,150,180,225, 240x350 ano ano 550 000 střední/jemná +svitky 480 000

kapacita 420 kt/rok

Štore Steel EAF 50t, LF/VD/VOD 4x 80 - 140mm ano ne 130 000 těžká 550mm 250 000

3x 140 - 220mm jemná 800mm

Mechel Targoviste EAF 3x 100t, 65t, 3x 50t a 4x10t sochorové 120, 140 150x180 ne ano 600 000 blooming 950mm 600 000

LF/VD/VOD a ESR těžká/střední/jemná

Huta Stali Jakościowych EAF 1x75t LF/VD/VOD/ 270x320,130x800,180x800,180x1030 ? ano 300 000 střední 700 mm 200 000

blokové(200kt), bramové (100 kt)

ABS EAF 90t, EAF100t,2x LF/2x VD/AOD 4x 160x160 a 180x180mm ano ano 1 450 000 blooming 920mm 1300000 celk.

kruh 170,200, 325, 400 a 750 mm 10-160t vratná trať 700mm

jemná trať 1x720mm a 3x 450mm 520 000

LUCCHINI BOF 3x 120t 8x 140 - 170mm ano ano 2 400 000 blooming/sochorová 2 400 000

(Severstal Group) 4xLF/2xVD 6x 170 - 320, 245x320mm 1 600 000 tyčová /drátová

Ascometal Dunes 1x 90t EAF/LF/VD 4x kruh 170-325mm;d-6-12,5m ano ano 520 000 blooming 950mm 350 000

(Apollo) Hagondange 1x 110t EAF/LF/VD 4x blok 240x240mm ano ne 460 000 sochorová/střední/jemná 400 000

Fos-Sur-Mer 1x 120t EAF/LF/VD ne ne ano 7,5t 475 000 blooming/sochorová/drátová 500 000

Le Cheylas 1x 40t EAF/LF/VD 3x sochor 70 - 150mm ano ano 210 000 tyčová 190 000

GMH 1x 140t EAF 6x 165x165,240x240 radius 10m ano ano 1 000 000 blooming/sochorová 900 000

2x LF/1x VD střední + jemná

Saarstahl BOF 3x 165t 4x sochorové ano ano 3 240 000 Burbach -drátová(1mil); Volklingen-střední 2 460 000

EAF 125t, VD, ESR 125,150,180,240, 240x320, 240x420 Neunkirchen-drátová(372)+svitky(564)

Lech-Stahlwerke EAF 70t 1x sochorové 130,140,160,178 ano ne 1 200 000 1xjemná-betonářská ocel 1 300 000

LF/VD 1x sochorové 160,178/200 1xstřední

Sidenor Gerdau Group Basauri 130t EAF/2xLF/1x VD/VOD 6x sochor 155, 185mm ano ano 1 100 000 tyčová 700 000

Reinosa 70t EAF/LF/VAD ne ne ano 140t sochorová

Acciaierie Venete 85 t EAF, LF/VD

1x 120/160; 1x kv.180-295mm/ kruh 280/350 

mm ano ne 1 500 000 1xPadova sochorová 20-70 mm 500 000

1x kruh 420/500/ 600mm 1xSarezzo tyčová 18-43 mm 540 000

1xMura UT 50x40 - 400x50 mm

1xDolce plochá, čtv.,svitky

1xBuja plochá, ovál

AM Gandrange EAF 150t,LF,VD 2xsochory-150 a bramy 360x320 ? ? 2 200 000 sochorová 1 100 000

 kapacita 1,8 mil.t tyčová (+bars in coils) 660 000

drátová 1 100 000

TATA Steel Europe Aldwarke 2x EAF 160t, 2x LF, VD  2x blokové 560x400mm ano ano 1 100 000 blooming/sochorová 700 000

Stocksbridge EAF 150t, LF, VOD, VAD  4x 140x140, 180x180,   125-200mm ano ano 400 000 blooming/sochorová 500 000

LSW (Lech-Stahlwerke) EAF 2x100t 2x sochorové 130,140,160,178,200 ano ne 1 200 000 1xjemná-betonářská ocel 1 500 000

LF/VD 1xstřední

Ori Martin EAF 80t, LF/VD 5xsochorové 140-200 ano 2x ne 600 000 drátová,tyčová 500 000

Ovako Steel 1xEAF 120t, 1xEAF 100t, 1x sochorové 125 a 165mm ano ano 1 300 000 4x střední (vč. svitků) 1 100 000

1xEAF 75t 2x blokové 1x jemná

1x ingot 2x hrubá

Hascelik ne ne  -  -  - 1xstřední 200 000

Turecko

Asil Celik EAF 70t (Danieli) 4x sochorové 135,160 a 240 mm ? ano 485 000 hrubá (scarfing za tepla) 250 000

Turecko LF(2x Danieli,Lecromelt)/VD radius 10m; d-3-12 m sochory; 2,5-6 m bramy horem 2,7 t střední 200 000

JSC OEMK -Oskol 4x 150t EAF blokové 4x 300x360mm ne ano 3 300 000 blooming/sochorová 2,1 mil.t. 3 100 000

Rusko 2x LF a 2x VD střední 1 mil.t

Dneprospetsstal EAF 5x 90t, 4x 50t,3x 25t ne ne ano 500 000 blooming 1050/950 800 000

Ukrajina 1x 10t a 1x 6t, data 2010 těžká profilová 550 200 000

ESR a VAR střední 352 85 000

Red October EAF 200t, 125t, 100t, 3x 25t, 2x 375x375 mm ne ano 900 000 blooming 1150mm 1 100 000

Volgograd, Russia LF/VD heavy bars 1000/850/650mm

KJT BOF 2x 180t, sochorové 150 ano ano 2 500 000 jemná tyčová (+bars in coils) 550 000

 blokové 5 x 350x300 nebo střední 50 000

 2x LF ,2x RH,IRUT kruh.320, 410,470,525mm  5t

Ocelárna

EU

Ostatní
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Tabulka 2 Výrobní sortiment konkurence 

zušlechtění jiné

sochory a žíhání

 čtvercové kruhové čtvercové ploché šestihranné délka tyčí /m/ svitky loupané tažené broušené

ArcelorMittal Warszawa 42 - 60 22 - 65 42-60 60-120x5-12 ne  3-12 ne ano ne ne ano N,SR,AC,A,QT,S

10-32 beton

Donbas - DAM 2004, Miškolc 50-110 10 - 110 10 - 60 ano 15 - 41 4,6-10 10-24 ne ne ne ne

Štore Steel ne 25-105  40 - 70 50-200x7-62 ne 4-12 ne 24-95 23-50 ne ano dělení na délky 0,8-6,3m

TZ- QT,A,N,SR,

Mechel Targoviste 100 - 350 12-140 50-70 5-300-60x350 24-46 3-6 ne 20-140 ano ne ano

Huta Stali Jakościowych ne 55-120 50-130 ne ne 3-6,2 ne 50-115 ne ne ano TZ-N,QT,A

h12-h16

ABS 40 - 500 29-405  20 - 100 ne 5-12 15-59,5 20 - 240 ne max. 405 ano SR,N,AC,S,SAW,QT

5 linek 4 linky 190 kt/rok

LUCCHINI Piombino 40 - 180  38 - 220  13 - 62 ano  19 - 57 5,5-17 ano ano ano ano

(Severstal Group)

Ascometal  50 - 400  16 - 325 ne ano ne 3-12  5 - 32 10,5 - 300  4 - 60  4 - 100 ano SR,QT,AC,N,A,FP

(Apollo)

GMH 70-120  23 - 126 54-120 ano ne 6-10 ne 20-125 ne 20-110 ano TH,FP,S,A,N,AC,QT,SR,SAW

Saarstahl  50 - 200  16 - 130  16 - 80 ano  15 - 67 4,5-24  5 - 50 20-125 4-75 4-140 ano QT,A,SR

3,8-10,2 leg.

Sidenor Gerdau Group 65-230  20 - 230  17 - 170 6-60x50-130  18 - 62 5-37 18-212 5-35 6,5-88 ano

Acciaierie Venete 120 - 600 8 - 220 30-220 20-90x3-20 20-45 neznámo 18-170  10-20 18-100 ano

AM Gandrange 50-155 15-68 ne ne 18,5-40 5-46,5 ano ano ? ano

TATA Steel Europe 50-76 25-381 25-48 ne 25-80 max.18 15,5-60 20-225 8-90  10-90 ano

Lech-Stahlwerke ne 31-100 50-100 ne ne max. 12 ne 14-100 ne 14-100 ano SR,S,N,A,FP,AC

max.12,5 m

Ori Martin 140 15-56 ne ne ne max. 12 18-42 12-54 8-40 8-30 ano A,AC,QT,N

Garret

Ovako Steel 80- 200 14-200 30-150 15-250x5-55 ne 3,5-18 ne 20-125  11-25 12-100 ano

Hascelik ne 14-180 12-150 30-200x5-50 11,5-90 ne ne 12-80 12-80 10-150 ? 2012 nová loupací linka 45 kt, h9, 

Turecko h9 kapacita druhovýroby 250 kt

Asil Celik max.300 19-220 50-200 50-160x6-380 18-67 neznámo ne ne ne ne QT,A, 

Turecko žlábková Olivotto, OFU, IHI,Teknin

JSC OEMK -Oskol 70-180 12-180 70-135 18-50x30-120 12-70 4,5-11,9 ne 70-180 ne ne ano N,A,AC,S

Rusko

Dneprospetsstal 130-370 8-250 10-250 6-40x40-150 14-36 8-20 12-220 2-42 ano ano

Ukrajina

Red October 50 - 180 sochory  14 - 330 18-180 43x30,50x30, 14-32 2,8-6  6,5 - 10 16-330  12 - 65 ne ano max. 6,5m

Volgograd, Russia 180-360 bloky 57x13

max.200 

ložiska a AK QT,AC,N

KJT ne 16-80 20-65 25-50x5-10 18-43 max. 12 16-50 16-70 5-65 ne ano SAW,AC,N,A,S,FP

Ostatní

13-43

EU 

válcované

tyče 

finalizace

tyče
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4.3 Charakteristika konkurenčního postavení na trhu   

Tržní situace nás neustále nutí porovnávat se s konkurenci ve vybraných segmentech trhu. 

Prosperující hutní podnik musí neustále vyvíjet progresívní kroky k dosažení svých cílů. 

Takový to podnik musí cílit své zájmy a úsilí jak pro získávání nových tržních příležitostí, tak 

i do oblastí technologického vybavení svých výrobních agregátů, kde již konkurence působí, 

aby došlo k eliminaci ztráty způsobené náskokem konkurence. Dále musí vyvíjet úsilí pro 

získání těch tržních příležitostí a možností včetně zaměření svých investičních cílů, kde ještě 

konkurence nepůsobí nebo není schopna technologický vstoupit. Cílem progresivního hutního 

podniku by mělo být to, že podnik musí být vždy o krok dál, než jsou společností působící v 

konkurenčním poli [15]. Tuto situaci znázorňuje obrázek 3 pyramidový model konkurenční 

úrovně. 

 

        
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Obr. 3 Schematický model konkurenční úrovně 
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Úroveň I. - tržní ztráta 

Táto úroveň znázorňuje hutní podnik ve vybrané oblasti konkurenčního nepřetržitého, 

systematického porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace s 

konkurenci. Vybranou oblasti jsou procesy finalizace kruhové oceli SBQ (loupání, 

zušlechtění, defektoskopická kontrola a doprovodné procesy). Na této úrovní tržní ztráty se 

dostane hutní podnik, když ztratí své postavení na trhu v důsledku technické zaostalosti za 

konkurenčními společnostmi působícími ve stejném či srovnatelném oboru. V tomto 

úrovňovém postavení podnik přestává plnit náročné požadavky na kvalitativní parametry,  

logistické zabezpečení a přestává být cenově konkurenčně schopný ke svým zákazníkům, což 

vede k postupné ztrátě zákaznického portfolia a omezuje ho v hledání nových tržních 

příležitostí. To může vést k postupnému snižování výroby kruhových tyčí s vyšším stupněm 

finalizace a uvedený výpadek ve výrobě je pak nutné nahradit jiným sortimentem nebo nižší 

cenové úrovně např. betonářskou oceli. Tato změna by se jistě negativně projevila na 

hospodářském výsledku společnosti. Hutní společnost na této úrovni není srovnatelná ve 

vybraných parametrech se svými konkurenty. Podnik musí provést kroky, které povedou k 

posunu do vyššího stupně své konkurenční úrovně.  

 

Úroveň II. - tržní vyrovnanost 

Hutní podnik v dané oblasti procesů finalizace kruhových tyčí SBQ je na srovnatelné úrovni 

jako vybrané spektrum konkurenčního portfolia tzn., že podnik plní současné požadavky 

zákazníků na vlastností materiálu na stejné úrovni jako konkurence a nezaostává v technické 

vybavenosti svých výrobních agregátů za konkurenci. Vycházíme z toho, že hutni podnik je 

na stejné úrovni logistického zabezpečení dodávek zboží jako konkurence a nabízí "stejnou" 

cenovou úroveň jako konkurence. Hutní podnik nacházející se na této úrovni musí důkladně 

zvážit do kterých oblastí procesní výroby vést své investiční záměry a zároveň na jaké trhy 

cílit své obchodní aktivity, aby získal tržní výhodu. 
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Úroveň III. - tržní výhoda 

Táto úroveň znázorňuje hutní podnik ve vybrané oblasti procesů finalizace kruhových tyčí 

SBQ  na vrcholu pyramidového modelu konkurenční úrovně. Hutní podnik je v postavení, 

kdy je schopen plnit požadavky všech zákazníků vymezeného zákaznického portfolia, díky 

lepšímu technickému vybavení svých výrobních agregátů, kde konkurence se ještě nenachází 

(tuto úroveň může v krátkém časovém horizontu dosáhnout) nebo v dané oblasti výrazně 

zaostává. Cílem hutního podniku by mělo být udržení této úrovně tak, aby nedošlo k 

sestupnému posunu na nižší stupeň konkurenční úrovně.  

 

4.3.1 Postavení skupiny TŽ-MS ve vybrané oblasti finalizace SBQ oceli  

Skupina TŽ-MS se v současné době nachází ve vybrané oblasti procesů finalizace SBQ oceli 

(procesy loupání, zušlechtění, defektoskopické kontroly a doprovodné procesy) s části na 

úrovni tržní ztráty a s části na úrovni tržní vyrovnanosti. V případě kdyby nedošlo k realizaci 

investičního záměru výstavby nové loupací a zušlechťovací linky, skupina TŽ-MS by se        

v krátkém časovém horizontu mohla dostat do tržní ztráty, kde by ztratila svou schopnost 

konkurovat, což by vedlo k postupnému snižování výroby produkce SBQ a substituci 

výpadku ve výrobě sortimentem s nízkým stupněm finalizace a nižší cenou. V tomto případě 

by se mohlo jednat o substituenty jako je např. betonářská ocel, ploché tyče a profilová ocel 

(rovnoramenné uhelníky z konstrukčních ocelí). 

Díky realizaci investičního záměru nové loupací a zušlechťovací linky (doba realizace       

2012 - 2014) se skupina TŽ-MS ve vybrané oblasti finalizace SBQ ocelí může dostat částečně 

na úrovňový stupeň číslo III. tržní výhoda a s části zůstane na úrovní tržní vyrovnanosti.   
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5 Analýza stávajícího výrobního toku v procesech finalizace SBQ oceli 

 

5.1 Válcování SBQ oceli 

Válcování kruhových tyčí se realizuje na kontijemné trati v intervalu rozměrové řady průměrů 

kruhových tyčí d 15 – 80 mm. Vstupním polotovarem pro válcování je kontinuálně odlévaný 

nebo převálcovaný z litých bloků a ingotů sochor o rozměrech 150 x 150 mm a délky          

cca 12 000 mm. Vývalky se vyrábějí v rozměrových tolerancích dle obecně platných 

rozměrových norem EN 10060 a (DIN 1013). Průměrná roční produkce SBQ na kontijemné 

tratí činí cca 360 kt. Množství vyprodukované ocelí SBQ na této válcovací trati se odvíjí od 

náběru zakázek na jednotlivé rozměrové řady v daných měsíčních kampaních. Maximální 

výrobní kapacita na kontijemné trati je 400 kt/rok, počítáno při optimálním rozdělení 

rozměrových řad a 100% využití této kapacity pro výrobu SBQ ocelí. Rozměrovou řadu SBQ 

ocelí dle výrobního programu KJT znázorňuje tabulka 3. 

 

Tabulka 3 Rozměrová řada SBQ ocelí 

 

Kruhové tyče ve výstupu po procesu válcování za tepla splňuji svými vlastnostmi                    

a rozměrovými parametry požadavky pro další zpracování v rámci finalizačních            

procesů, které navazuji na válcování. Rozměrové řady a jejích interval rozpětí (d 15 – 80 mm) 

je přizpůsobený k pokrytí požadavků na dané rozměry širokého zákaznického portfolia.  

Rozměr    
[mm] 

Ø 15 Ø 16 Ø 16,5 Ø 17 Ø 17,5 Ø 18 Ø 18,5 Ø 19 Ø 19,5 

Ø 20 Ø 20,5 Ø 21 Ø 21,5  Ø 21,7  Ø 22  Ø 22,5 Ø 23 Ø 23,65 

Ø 24 Ø 24,5 Ø 24,9 Ø 25 Ø 25,4 Ø 26 Ø 26,5 Ø 27 Ø 27,4 

Ø 28 Ø 28,5  Ø 29  Ø 29,5  Ø 30  Ø 30,5  Ø 31  Ø 32  Ø 32,5  

Ø 33  Ø 34  Ø 34,5  Ø 35  Ø 35,5  Ø 36  Ø 37  Ø 38  Ø 38,5  

Ø 39  Ø 40  Ø 41  Ø 41,5  Ø 42  Ø 43  Ø 44  Ø 45  Ø 46  

Ø 47  Ø 47,5  Ø 48  Ø 49  Ø 50  Ø 51  Ø 52  Ø 53  Ø 54  

Ø 55  Ø 56  Ø 57 Ø 58 Ø 59 Ø 60 Ø 62 Ø 63 Ø 64 

Ø 65 Ø 66 Ø 67 Ø 68 Ø 70 Ø 72  Ø 73  Ø 75  Ø 78  

Ø 80         
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5.2 Loupání 

 

V současné době se loupání kruhových tyčí SBQ z produkce kontijemné tratě provádí na        

2 loupacích linkách typu Landgraf v intervalu průměrů tyčí 16 – 78 mm. Průměrná roční 

produkce loupaných tyčí činí 66 kt. Maximální kapacita stávajících loupacích linek při 

optimálním rozložení průměrů tyčí je 70 kt/rok. Předpokládaná potřeba loupání (včetně 

technologického loupání) na období 2014 - 2015 je 80 - 100 kt/rok. Výstupní technické 

parametry tyčí z procesu loupání znázorňuje tabulka 4. 

 

Tabulka 4 Výstupní parametry loupaných tyčí 

Výstupní parametry loupaných tyčí 

Rozměrová řada d 16 – 78 mm 

Délkové rozpětí 3 000 – 8 200 mm 

Min. tolerance délky 50 mm 

Mezní úchylky průměrů h13 - h9, /ostatní loupání/* 

Přímost tyčí 1 mm/m, 4 mm/m** 

Povrchové vady max. 0,2 mm dle EN 10277-1/3 (4)*** 

Vnitřní vady (UZ kontrola) dle EN 10308/4 (max. 2 FBH) 

Ovalita h9 100 %, h13 - h10 80 % 

Leštění ano 

Hrotování oboustranné 

* loupání v mezních úchylkách EN 10060 

** vztahuje se k zušlechtěným tyčím 

*** EN 10277-1/4 pouze garance povrchu tyčí - bez vad 

 

Stávající loupací linky typu Landgraf jsou zastaralé a opotřebované (30 – 35 let) a nesplňují 

tak náročné požadavky na přesnost rozměrových tolerancí (h9, h8), kruhovitost a přímost tyčí. 

Tyto linky rovněž nelze použit pro loupání tyčí v délkách nad 8000 mm, což je v současné 

době standardní požadavek zákazníků. Další slabou stránkou loupacích linek je výrobní 

kapacita, která je nedostatečná vůči aktuální potřebě. Technické parametry stávajících linek 

vyhovuji především tzv. „technologickému loupání“ což je odstranění povrchových vad          

a oduhličené vrstvy v rámci válcovací rozměrové tolerance dle obecně platné rozměrové 

normy EN 10060.  



 24  

5.3 Zušlechtění  

Zušlechtění kruhových tyčí řady SBQ z produkce kontijemné tratě se aktuálně provádí na 

zušlechťovacích linkách Sochorové válcovny TŽ Kladno. Stanovená kapacita pro 

zušlechťování SBQ tyčí z KJT je 6,8 kt/rok. Aktuální požadavek na zušlechtění je 7 - 8 kt/rok. 

Zušlechtění se provádí po celých svazcích. Grafické schéma zušlechťovacích agregátů 

prezentuje obrázek 4 [3]. Výstupní parametry kruhových tyčí po procesu zušlechtění jsou 

uvedené v tabulce 5. 

 

Zušlechťování 

   

průběžná pec ZL1 

1 kalící pec (voda, olej, vzduch) 

2 popouštěcí pece (voda, vzduch) 

komorové pece ZL2 

3 kalící pece (voda, polymer, vzduch) 

5 popouštěcích pecí (voda, vzduch) 

průběžná pec kalírny 3 

1 kalící pec (voda, olej) 

   2 popouštěcí pece (voda, vzduch) 

 

Obr. 4 Schéma zušlechťovacích agregátu na SCHV TŽ Kladno 

 

Tabulka 5 Výstupní parametry zušlechtěných tyčí 

Výstupní parametry zušlechtěných tyčí 

Rozměrová řada d 20 – 80 mm 

Rozměrová tolerance EN 10060 

Délkové rozpětí 3 000 – 6 200 mm 

Min. tolerance délky 100 mm 

Přímost tyčí 4 mm/m 

Povrchové vady EN 10221 (max. 0,2 mm)* 

Vnitřní vady (UZ kontrola) dle EN 10308/4 (max. 2 FBH) 

Ovalita 80 % 

Hrotování oboustranné 

* max. hloubka povrchových vad se odvíjí od jmenovitého průměru 
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V současné době jsou výrobní možností v procesu zušlechtění kruhových tyčí z kontijemné 

tratě omezené zpracováním na zušlechťovacích agregátech Sochorové válcovny TŽ na Kladně 

což omezuje kapacitu pro tepelné zpracování vlastní produkce sochorové válcovny.  

Technologie, která je k tomu to procesu využita neodpovídá požadavkům a potřebám pro 

zpracování kruhových tyčí SBQ z produkce KJT. Kruhové tyče tepelně zpracované - 

zušlechtěné na těchto agregátech neplní parametry na přímost a v některých případech i na 

mechanické vlastností materiálu v takové míře jak je požadované. Takový to stav vytváří 

omezený prostor pro plnění náročných požadavků zákazníků a nelze proto realizovat záměry 

dodávek tohoto sortimentu pro určité spektrum strojírenských firem, které by měly zájem 

tento produkt odebírat. Vycházíme-li z poptávek a osobních jednání se zákazníky je teoretický 

předpoklad pro potencionální dodávky zušlechtěných kruhových tyčí z produkce KJT 

v objemu 16 – 20  kt/rok. 

 

5.4 Doprovodné úpravárenské operace  

Mezi doprovodné úpravárenské operace, které přímo či nepřímo předcházejí nebo navazuji na 

procesy loupání a zušlechtění SBQ ocelí řadíme: rovnání, včetně defektoskopické kontroly 

vnitřních i povrchových vad, leštění a hrotování konců tyčí. Sledované procesy se vztahuji 

pouze k úpravně ušlechtilých ocelí, která má přímou návaznost na zpracování loupaných a 

zušlechtěných tyčí. Parametry jednotlivých doprovodných operací znázorňuje tabulka 6.  
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Tabulka 6 Výstupní parametry doprovodných operací 

Parametry jednotlivých sledovaných finalizačních operací: 

rovnání, defektoskopická kontrola, leštění a hrotování 

Rozměrová řada d 15 – 80 mm (85 – 90 mm)* 

Délkové rozpětí 3 000 – 10 000 mm 

Přímost tyčí 1 mm/m, 2 mm/m** 

Mechanické vlastnosti tyčí, max. hodnoty Rm ≤ 1 050 MPa pro loupané tyče 

platí pro rovnání tyčí Rm ≤  1 150 (1 200)*** MPa pro černé tyče 

  Re ≤  900 MPa pro černé tyče 

Povrchové vady EN 10221/B,C,D (max. 0,2 mm)**** 

Vnitřní vady (UZ kontrola) dle EN 10308/4 (max. 2 FBH) 

Rozměrové tolerance a ovalita EN 10060, max. 80 % 

Leštění ano 

Hrotování konců tyčí oboustranné 

* d 85 a 90 mm tyče ze střední tratě   

** 2 mm/m min. požadavek pro vstup do defektoskopických linek 

*** u vybraných značek oceli a průměru lze Rm ≤ 1 200 MPa 

**** 0,2 mm max. hloubka vad, kterou lze detekovat 

 

Z uvedených technických parametrů vztahujících se k doprovodným úpravárenským operacím 

je patrné že, tyto agregáty více méně splňuji hodnoty pro detekci vnitřních či vnějších 

defektů, požadavku na rovinnost tyčí čí opracování konců tyčí dle obecně platných norem 

uvedených v tabulce 6. Z hlediska zpřísňování požadavků zákazníků do budoucna může  

nastat problém při zpřísňování velkosti vnitřních defektů, kde velkost vměstků či jiné vady 

může být požadovaná až do max. 0,5 FBH (flat bottom hole). Vychází se z avizovaných 

požadavků zákazníků a parametrů některých technických specifikací, které jsou součástí 

standardně zasílaných poptávek na prodejní oddělení společnosti MORAVIA STEEL.  
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6 Aplikace SWOT analýzy  

 

Byly vytvořeny dvě SWOT analýzy, při variantě realizace a „nerealizace“ investičního 

záměru výstavby nové úpravárenské linky pro finalizaci tyčové oceli SBQ. V jednotlivých 

skupinách SWOT analýzy jsou zkoumané faktory z hlediska jejich důležitosti, které jsou 

následně seřazené sestupně. Tabulka 7 vychází z varianty realizace projektu a technických 

parametrů nové úpravárenské linky, které jsou uvedené v příloze této práce.  

 

Tabulka 7 SWOT analýza při realizaci projektu 

Silné stránky Slabé stránky 

Konkurence schopný výrobek 

Možnost dosažení přísných rozměrových 

parametrů 

 

Zkušeností s loupáním a prodejem loupané     

a zušlechtěné oceli 

 

Široké portfolio legované oceli 

Široký rozsah nabízených průměru               

(d 15 – 80 mm) 

Logistika toků materiálu 

Nedostatečné pokrytí průřezu tyčí UZ sondou 

Nemožnost realizace tyčí v délkách nad 

10 500  mm 

 

Chybí varianta realizace dodávek zboží po 

železnici 

 

Příležitosti Hrozby 

Rozšíření počtu odběratelů 

Dodávky do nového segmentu, spotřeba 

loupaných tyčí v tolerancích h9, h8 

(strojírenství, energetika…) 

Zvýšení kapacity výroby loupaných tyčí  

Zvýšení možnosti dodávek zušlechtěné oceli 

Zvýšení průchodnosti defektoskopie KJT  

Zvýšení přidané hodnoty výrobků 

Snížení rizika výskytu nemocí z povolání při 

odstraňování povrchových vad vybrušováním 

Ztráta zákazníků a konkurenceschopnosti na 

trhu (hrozí celkový pokles dodávek tyčové 

oceli) 

 

Náhrada SBQ jiným materiálem vhodným 

pro výrobu komponentů do automobilů 
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Tabulka 8 SWOT analýza při „nerealizaci“ projektu 

Silné stránky Slabé stránky 

Široká nabídka značek ocelí kategorie SBQ 

Vysoký stupeň finalizace tyčí SBQ 

Široký rozsah nabízených průměrů 

(d 15 – 80 mm) 

 

Normalizační válcování nízkolegovaných      

a uhlíkových ocelí 

Nemožnost plnit přísné požadavky na 

rozměrové parametry tyčí SBQ 

 

Nedostatečná kapacita jednotlivých 

úpravárenských agregátů 

 

Dlouhé dodací lhůty 

Nelze vyhovět požadavku některých kováren 

na dodávání kontrolovaných tyčí v délkách 

nad 10 000 mm  

 

Příležitostí hrozby 

Vstup automobilových společností a jejich 

subdodavatelů do zemí střední Evropy 

Nabídka vysoké přidané hodnoty tyčí 

kategorie SBQ 

Ztráta trhu z důvodu nemožnosti plnit přísné 

technické parametry a dlouhých dodacích 

lhůt  

 

Růst konkurenčních nabídek z Ruska, 

Ukrajiny, Běloruska 

 

Z uvedených SWOT analýz vyplývá, že v případě varianty „nerealizace“ investičního záměru 

výstavby nové úpravárenské linky může hrozit velké riziko ztráty částí trhu zejména 

segmentů výrobců a dodavatelů do automobilového průmyslu. Do tohoto segmentu řadíme 

produkci převodových ústrojí včetně částí spalovacích motorů, valivých ložisek, převodek 

řízení, brzdových soustav a komponentů náprav což tvoří podstatu kinetického ústroji 

automobilů. Dále z analýzy je patrné, že vzniká omezení vstupu na nové trhy a získávání 

nových odběratelů. Hlavní parametr omezení je zjevný v zastaralém a chybějícím technickém 

vybavení úpravárenských agregátů a nedostatečné výrobní kapacitě, což neumožňuje dodávat 

tento sortiment v požadované kvalitě a čase.   
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7 Aplikace analýzy klíčových kompetencí 

 

Na základě osobní konzultace s projektovými manažery ve skupině TŽ-MS, kteří se podíleli 

na realizaci investiční výstavby nové úpravárenské linky viz příloha bylo provedeno 

následující: 

 

1. Stanovení klíčových kompetenci, tzn. nejdůležitější zdroje a dovedností, které rozhodují o                                    

    konkurenčním postavení v oblasti finalizace SBQ oceli. 

2. Určení významnosti jednotlivých kompetencí v podobě vah, kdy součet vah se rovná 1. 

3. Klasifikace jednotlivých klíčových kompetenci v případě, že se většinou využívá     

    subjektivní bodová stupnice v intervalu 1 (velmi slabá stránka) až 5 (velmi silná stránka). 

 

Analýza byla prováděná z dvou různých variantách a to variantě „nerealizace“ a realizace 

tohoto investičního záměru. Výsledky analýzy jsou prezentovány v tabulce 9 a 10. 

 

Tabulka 9 klíčové kompetence při „nerealizaci“ projektu 

   Klíčové kompetence Váha    Hodnocení (1 - 5)          Vážená hodnota 

    P K1 K2 K3 P K1 K2 K3 

Růst podílu na trhu 0,15 1 3 4 3 0,15 0,45 0,60 0,45 

Kapacita výrobního zařízení 0,15 3 4 3 3 0,45 0,60 0,45 0,45 

Rozměrové parametry 0,15 3 4 5 4 0,45 0,60 0,75 0,60 

Detekce vad 0,1 4 4 3 3 0,40 0,40 0,30 0,30 

Rozměrová řada 0,05 5 4 3 5 0,25 0,20 0,15 0,25 

Zajištění prodeje 0,2 4 3 3 4 0,80 0,60 0,60 0,80 

Termín dodání 0,2 2 4 5 4 0,40 0,80 1,00 0,40 

 1,00  Celková konkurence 2,90 3,65 3,85 3,25 
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Tabulka 10 klíčové kompetence při realizaci projektu 

   Klíčové kompetence Váha   Hodnocení (1 - 5)          Vážená hodnota   

    P K1 K2 K3 P K1 K2 K3 

Růst podílu na trhu 0,15 3 3 4 3 0,45 0,45 0,60 0,45 

Kapacita výrobního zařízení 0,15 5 4 3 3 0,75 0,60 0,45 0,45 

Rozměrové parametry 0,15 5 4 5 4 0,75 0,60 0,75 0,60 

Detekce vad 0,1 4 4 3 3 0,40 0,40 0,30 0,30 

Rozměrová řada 0,05 5 4 3 5 0,25 0,20 0,15 0,25 

Zajištění prodeje 0,2 4 3 3 4 0,80 0,60 0,60 0,80 

Termín dodání 0,2 4 4 5 4 0,80 0,80 1,00 0,40 

 1,00  Celková konkurence 4,20 3,65 3,85 3,25 

 

 

V analýze byl použitý výběr 3 klíčových konkurentů K1, K2 a K3 jejichž výběr byl 

provedený z tabulky 1 a 2, kteří mají největší vliv na konkurence schopnost podniku 

z vybrané oblasti úpravárenských operací finalizace SBQ ocelí. Z výše uvedených hodnot 

vyplývá, že celková konkurenceschopnost podniku při realizaci posuzovaného investičního 

záměru se zvýší ze současné hodnoty 2,90 bodů na 4,20 bodů. Tento investiční záměr zvedné 

bodové hodnocení podniků nad vybrané klíčové konkurenty ve vymezeném hodnoceném 

procesu výroby. Bodová stupnice je (0 – 5 bodů), kde hodnota 5 je ideálním podnikem. 

Podnik tedy po realizaci projektu dosáhne nadprůměrné hodnoty.  

Na základě výsledku provedené analýzy klíčových kompetenci podnik bude muset, po 

zahájení provozu na nové úpravárenské lince, zaměřit své obchodní aktivity do oblastí trhu, 

kde v současné době nemůže nabídnout své výrobky (loupané tyče v toleranci h9, h8               

a zušlechtěné tyče) z důvodu nesplnění rozměrových parametrů tyčí a částečně nesplnění 

požadavku na termín dodání a nedostatečnou kapacitu stávajícího zařízení.  
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8 Charakteristika tržního potenciálu pro novou úpravárenskou linku 

 

Tato kapitola se zaměřuje na charakteristiku tržních příležitostí, kapacitního potenciálu           

a technických parametrů pro uplatnění produktového portfolia z nové úpravárenské linky        

a vlivu finalizace tyčové oceli na nové výrobní lince na celkový prodej tyčové oceli 

z produkce KJT. Popis a technické parametry nové úpravárenské linky jsou uvedené v příloze. 

 

8.1 Charakteristika přínosů parametrů nové úpravárenské linky   

 

Tato investiční akce je realizovaná za účelem rozvoje finalizace tyčové oceli SBQ 

z produktové řady kontijemné tratě. Proto také kapacitní potenciál a technické parametry nové 

úpravárenské linky byly navrhnuté tak, aby odpovídaly současným a především budoucím 

potřebám trhu. Realizaci této investiční akce dojde k vytvoření zcela nového provozu, což 

bude generovat potřebu nových pracovních míst. Dle projekčního návrhu potřeba na 

personální obsazení nové loupací a zušlechťovací linky bude v počtu cca 82 nových 

pracovníků ve čtyř směnném provozu. Návrh výrobní kapacity jednotlivých agregátů vychází 

z aktuálních potřeb a z potřeb, které by dle realistických scénářů měly vzniknout v horizontu 

let 2014 – 2018. Nová loupací a zušlechťovací linka by měla zabezpečit dostatečnou 

konkurence schopnost v prodeji loupaných a zušlechtěných tyčí produktové řady SBQ oceli 

vyráběné na KJT.  

Na problematiku uplatnění loupaných a zušlechtěných SBQ tyčí je nutné mít objektivní 

náhled a sledovat tento segment trhu i z pohledu konkurenčních společností, kteří budou 

podnik nadále ohrožovat a tlačit do dalších kroků spojených se zásahem do daných procesů 

výroby a to z pohledu nových dílčích investic do technologie či logistiky výroby. Proto je 

nezbytně nutné neustále sledovat chování stávajících i potencionálních konkurentů a je nutné 

znát jejich technické a technologické možností, kapacitní potenciál a strategické záměry.                                                        

Z výsledku všech provedených analytických šetření a dílčích průzkumů, je možné přesně 

definovat základní předpoklady využití a uplatnění kapacitního potenciálu a technických 

parametrů u vybraných výstupních procesů finalizace SBQ oceli. Zároveň lze definovat i úzká 

místa, která jsou slabou stránkou celého investičního záměru. 

Přínos nové loupací a zušlechťovací linky v porovnání se stávajícími možnostmi lze 

charakterizovat následujícími faktory, které nám ho přesněji definuji: 
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Nová loupací linka 

 Zařazením nové loupací linky do procesů finalizace SBQ oceli z produkce KJT dojde 

k navýšení stávající výrobní kapacity 70 kt/rok na teoretických 140 kt/rok při součtu 

výrobních objemů stávajících a nových loupacích linek což znamená navýšení 

kapacity o 100 % s tím, že stávající linky budou plnit sekundární funkci pro 

technologické loupání a loupání tyčí s méně náročným povrchem na přesnost              

a zároveň budou plnit funkci záložních výrobních kapacit, tak, aby došlo k plynulému 

plnění požadavků zákazníků a nevznikaly termínové skluzy z důvodu nedostatku 

kapacity výrobních agregátů. Nové loupací linky budou plnit funkci primárních 

výrobních zdrojů v procesů finalizace kruhových tyčí.  

 Umístění úpravárenských agregátů bude kontinuálně propojeno dopravníky a dalšími 

manipulačními prostředky což splynuli a časově zkrátí celý finalizační proces. 

Současné možností úpravný ušlechtilých oceli, kde se nacházejí loupací linky 

neumožňuji kontinuálně navazovat jednotlivé finalizační procesy a veškerá 

manipulace s materiálem probíhá pomoci mostových jeřábů. 

 Délkový interval loupaných tyčí se rozšíří ze stávajících 3 000 – 8 200 mm na             

3 000 – 10 500 mm což je nárůst délky o cca 30 %. Toto umožní především loupat 

tyče pro zákazníky s požadavkem na dodávku tyčí v délkách kolem 10 000 mm. Tento 

požadavek vychází především od kováren, které používají pro předehřev polotovarů 

ke kování indukčního ohřevu. Dále bude možné plnit požadavky strojírenského 

průmyslu vyrábějící dlouhé hřídele, jejichž proces vyžaduje pro další zpracování dodat 

tyče s loupaným povrchem. 

 Rozmezí hodnot meze kluzu Re a meze pevnosti Rm pro zpracování na nové loupací 

lince se zvýší na hodnoty Re 300 – 1 200 MPa (současné hodnoty Re  300 – 900 MPa) 

a Rm 300 – 1 400 MPa (současné hodnoty Rm 300 – 1 050 MPa). Dojde ke 

průměrnému zvýšení parametrů meze kluzu a meze pevnosti o 34 %.  
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 Detekce vnitřních vad se bude realizovat pomoci kontroly ultrazvukovými sondami. 

Vady bude možné detekovat max. 1,2 mm FBH u rozměrové řady d 16 – 40 mm         

a 1,5 mm FBH u rozměrové řady d 40,1 – 80 mm. Pokryti ultrazvukovými sondami 

bude 85 % měřeno z průřezu tyčí. U nového zařízení dojde k zpřísnění detekce 

velkosti vad oproti současným možnostem, kde je možné určit vnitřní vadu             

max. 2 mm FBH dle normy EN 10308/tř.4. Jedná se o zlepšení parametrů o 35 %. 

 Bude možné provádět přesné loupání v rámci mezních úchylek průměru až h9 a h8 

s ovalitou 90 %. Oproti stávajícím možnostem (max. h9 ovalita 100%) jde o zpřísnění 

rozměrové přesnosti a ovality tolerančního pole. Jedná se o průměrné zpřísnění 

mezních úchylek o 38 % a ovality tolerančního pole 10 %. 

 Přímost loupaných tyčí se zpřísní ze současných max. 1 mm/m na 0,3 mm/m a to 

včetně tyčí, které prošly procesem zušlechtění, kde aktuálně lze garantovat přímost 

max. 4 mm/m. Hlavní přínos bude u přímosti zušlechtěných a loupaných tyčí, kde 

v současné době nelze plnit přísnější požadavky zákazníků, než předepisuje rozměrová 

norma EN 10060. Jedná se o zpřísnění parametrů o 70 % u tyčí, které nebyly před 

loupáním zušlechtěné a o 91,7 % u tyčí, kde proběhlo zušlechtění před procesem 

loupání. 

 Drsnot povrchu loupaných tyčí se zjemní se stávajících hodnot max. Ra 1 µm na   

max. 0,2-0,8 µm. Jedná se o průměrné zlepšení parametrů drsnosti o 50 %. 

 Na nových detekčních linkách pro kontrolu povrchových vad loupaných tyčí, které 

navazuji na proces loupání bude možné detekovat příčné i podélné povrchové vady 

v hloubce max. 0,1 mm což je zpřísnění oproti stávajícím možnostem (max. 0,2 mm)  

o 0,1 mm. Umožní to plnit požadavky zákazníku na hloubku povrchových vad dle      

EN 10277-1/3. Jedná se o zlepšení parametru detekce povrchových vad o 50 %.  

 

Shrnutí kapacitního potenciálu a jednotlivých technických parametrů nové loupací linky a 

zároveň procentuálního zlepšení znázorňuje tabulka 11 a 5 obrázek. 
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Tabulka 11 Technické parametry a kapacitní potenciál nových loupacích linek 

Parametr Staré linky Nové linky 

Průměrný 

rozdíl v % 

Kapacita (kt) 70 70  + 100 

Délka tyčí (mm) 3 000 – 8 200 3 000 – 10 500 + 30 

Mechanické hodnoty Re, 

Rm (MPa) 300 - 900, 300 – 1 050 300 - 1 200,300 - 1 400 + 34 

Velikost vnitřních        

vad (mm) 2 1,2 - 1,5 + 35 

Přesnost loupání (µm) h9 h9, h8 + 38 

Ovalita (%) 100 90 + 10 

Přímost tyčí (mm/m) 1 0,3 + 70 

Přímost tyčí s QT 

(mm/m) 4 0,3   + 91,7 

Drsnost povrchu (µm) 1 0,2 - 0,8 + 50 

Hloubka povrchových 

vad (mm) 0,2 0,1 + 50 

 

  

Obr. 5 Průměrný nárůst hodnoty technických parametrů loupacích linek v % 
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Nová zušlechťovací linka        

 Nová zušlechťovací linka nabídne přímou návaznost na válcování kruhových tyčí na 

kontijemné trati v areálu TŽ v Třinci. Z hlediska logistických nákladů dojde                 

k průměrné úspoře 800,- kč/t (jedná se o náklady spojené s dopravou materiálu do 

závodu na Kladně a zpět). Zároveň dojde ke zkrácení časového nárazníku potřebného 

na provedení tohoto procesu ze současných 30 dní na 10 dnů (jsou to průměrné 

hodnoty). Nabízí se zlepšení tohoto parametrů o 66 %.   

 

 Pro cílovou kapacitu 20 kt/rok je navržena zušlechťovací linka s max. výkonem          

3 t /hod. Pro průměry tyčí do 20 mm je výkon linky omezen horní hranicí rychlosti 

linky. Kapacity linky bude docíleno při ČPČ 7 900 h a 90 % využití tohoto času při 

sortimentní skladbě 14 kt pro rozsah 29 – 80 mm a 6 kt pro rozsah 16 – 28 mm. Cílová 

kapacita nové linky vychází ze současné potřeby respektive i uvolněné kapacity na 

stávajících agregátech zušlechťovny na SCHV Kladno což činí v průměru 6,8 kt/rok. 

U nové linky se počítá s budoucí potřebou + 13 kt/rok což je navýšení kapacity         

cca o 300 %. S navýšenou kapacitou o cca 13 kt /rok se počítá, že bude pokrytá 

sortimentem, který momentálně nelze realizovat v TŽ pro neplnění přísných 

požadavků na přímost, ovalitu a mechanické vlastností z důvodu absence potřebného 

strojního zařízení.  

 

 Délkový interval u zušlechtěných tyčí nebo zušlechtěných a loupaných tyčí se rozšíří 

ze stávajících 3 000 – 6 200 mm na 3 000 – 10 500 mm což je nárůst parametru délky 

o cca 70 %.  

 Výstupní přímost tyčí z linky po následném rovnání bude max. 2 mm/m což je 

zlepšení sledovaného parametru oproti současnému stavu max. 4 mm/m o 50 %. 
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Shrnutí kapacitního potenciálu a jednotlivých technických parametrů nové zušlechťovací 

linky a zároveň procentuálního zlepšení sledovaných parametrů znázorňuje                    

tabulka 12 a obrázek 6. 

 

Tabulka 12 Technické parametry a kapacitní potenciál nové zušlechťovací linky 

Parametr Staré linky Nové linky Průměrný rozdíl     

v % 

Časový nárazník procesu ve 

dnech 

30 10 + 70 % 

Cílová kapacita linky kt/rok 6,8 20 + 300 % 

Délka tyčí (mm) 3 000 – 6 200 3 000 – 10 500 + 70 % 

Přímost tyčí (mm/m) 4 2 + 50 % 

 

 

Obr. 6 Průměrný nárůst hodnoty technických parametrů nové zušlechťovací linky v % 
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8.2 Participace na eliminaci úzkých míst procesu finalizace SBQ oceli 

 
Zlepšením sledovaných hodnot kapacitních a technických parametrů procesu finalizace 

produktové řady SBQ vyjádřené procentuálním hodnocením z původních hodnot parametrů 

stávajících výrobních agregátů dojde k částečné nebo úplné eliminaci úzkého místa. Když 

bereme v úvahu, že jednotlivé sledované parametry jsou zároveň úzkým místem celého 

procesu finalizace SBQ. Jako zásadní přínos vidím při zavedení nové úpravárenské linky do 

provozu v tom, že tato realizace umožní skupině TŽ-MS dostat se do konkurenční výhody      

v dodávkách daného zboží vybrané skupině zákazníků. 

 

V případě, že jednotlivé sledované parametry nové úpravárenské linky shrneme do tři 

zásadních bodů, které budou obecným vymezením úzkého místa na tomto procesu, může toto 

znamenat přímo sledovatelný efekt přínosu pro zákazníka, který vychází z: 

 zkrácení termínu dodání oproti současnému stavu, 

 nabídky přísnějších mechanických a rozměrových vlastností SBQ oceli, 

 větší flexibility, která je založená na širších možnostech aplikace daného stupně 

finalizace na tyčích SBQ, kladné reakci na specifický požadavek tohoto sortimentu      

a zároveň průniku do tržních segmentů, kde v současné době podnik nemůže působit   

z důvodu neplnění požadovaných vlastností sortimentu. 
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8.3 Úzká místa nové linky 

Vymezení parametrů nové úpravárenské linky je přiřazeno k následujícím technickým 

parametrům, které tvoří úzké místo nového provozu: 

 Nedostatečná délka tyčí pro zpracování na jednotlivých agregátech max. 10 500 mm, 

požadavky některých zákazníků je na maximální délku tyčí až 12 000 mm. 

 Nedostatečné pokrytí průřezů tyčí při kontrole vnitřních vad UZ sondou, které činí    

85 % plochy průřezů, požadavek je na pokrytí až 100 % plochy. 

 Absence možnosti dodávek hotového zboží zákazníkům železniční nákladní dopravou, 

nový provoz nabízí možnost expedice zboží pouze silniční nákladní dopravou. 
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9 Vliv přidané hodnoty na průměrnou prodejní cenu SBQ ocelí 
 

Při zpracování budoucího ekonomického přínosu je vycházeno z teoretického předpokladu 

100% využití cílových kapacit za optimálního rozložení jednotlivých hodnocených procesů    

a to loupání tyčí, kde je předpoklad výroby 70 kt/rok a u procesu zušlechtění s 20 kt/rok. 

Hodnocení potencionálního ekonomického přínosu tzn. vlivu na průměrnou prodejní cenu 

dále vychází z rozdílu ve výrobě v případě realizace a „nerealizace“ investičního záměru.      

V případě „nerealizace“ investice by neuplatnitelná část tyčové ocel SBQ byla nahrazená 

oceli s nižším stupněm finalizace, než nabízí nová úpravárenská linka. U přidané hodnoty 

(kč/t) je počítáno s průměrnou cenou za daný proces za rok 2013.  

Při této analýze se rovněž vychází z teoretického předpokladu, že dojde k plnému využití 

kapacit stávajících loupacích linek pro loupání povrchu tyčí z důvodu výskytu četných 

povrchových vad u zákazníků, kteří neakceptují lokální vybrušování těchto vad.  Jak rovněž s 

využitím uvolněné kapacity na zušlechťovacích linkách na SCHV Kladno pro sortiment 

vlastní produkce. Tento ekonomický přínos znázorňuje tabulka 13 a matematický model 

uvedený níže. 

 

Tabulka 13 Přidaná hodnota na SBQ oceli vyjádřena v tis. kč / tunu 

Proces finalizace SBQ Objem (kt/rok) 

Přidaná 

hodnota (Kč/t) 

Přidaná hodnota celkem 

za rok (tis. Kč) 

Přirážka za loupání 

povrchu tyčí 70 3 000 210 000 

 Přirážka za zušlechtění 20 4 100 82 000 

Úspora nákladu za 

dopravu Třinec - Kladno 5,4 800 4 320 

Celkem     296 320 

 

Vliv přidaného hodnoty (stupně finalizace viz tabulka 13) na výši průměrné ceny SBQ oceli 

vyráběné na kontijemné trati: 

Přidaná hodnota celkem za rok (v kč ) / průměrný roční objem výroby (tuny) SBQ = 

navýšení průměrné prodejní roční ceny SBQ (v kč/t). 

296 320tis. kč / 360tis. tun = 823,11,- Kč/t 
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Z uvedené tabulky 13 a navazujícího výpočtu vyplývá, že prodejem sortimentu z produktové 

řady nové úpravárenské linky při využiti cílových výrobních kapacit jednotlivých agregátů 

dojde k navýšení průměrné roční prodejní ceny o 823,11,- kč/t u vybrané řady oceli SBQ       

o přidanou hodnotu vyššího stupně finalizace. Tato přidaná hodnota bude generovat v tržbách 

za prodej zboží 296 320tis. kč za rok. 

   

 9.1 Tržní příležitostí pro novou úpravárenskou linku SBQ oceli 

Dosažení výrazně lepších technických parametrů a zkrácení termínů dodání u produktové 

řady SBQ ocelí, která projde procesy finalizačních operací na nové úpravárenské lince, 

přinese uplatnění u zákazníků, kde doposud nebylo možné proniknout s tímto sortimentem      

z důvodů nesplnění normovaných parametrů včetně specifických požadavků vyplývajících 

z technických podmínek vytvořených pro konkrétní sortiment zákazníků. Vstupem na trh       

s touto produktovou řadou skupina TŽ-MS získat nové tržní příležitostí a prostory, které 

povedou ke zvýšení prodeje SBQ ocelí za vyšší cenu, díky vyššímu stupni finalizace. 

Potenciál tržních příležitostí byl zpracovaný na základě provedeného průzkumu trhu, který je 

založený na přímém obchodním styku a ustavičné prácí s trhem respektive permanentním 

kontaktem se zákazníkem z vybraného segmentu trhu. Tato konkrétní činnost se odvíjí           

z poptávkového řízení, (analýza požadavků zákazníků uváděných v poptávkách a technických 

specifikacích zasílaných na prodejní oddělení MORAVIA STEEL) osobního kontaktu            

a vyjednávání se zákazníkem. Jedná se o skupinu odběratelů z vybraného zákaznického 

portfolia, kteří již jsou pravidelnými odběrateli tohoto zboží nebo mají potencionální zájem 

toto zboží odebírat. 
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Možnost získání nových tržních příležitostí pro uplatnění produktů z nové úpravárenské linky 

představuji následující oblastí trhu: 

 Jedná se o strojírenské podniky, které vyrábějí zařízení pro hlubinné doly, kde je 

požadavek na dodávky zušlechtěných kruhových tyčí ve značce oceli 34CrNiMo6      

a 42CrMo4 dle normy EN 10083-3:2007, jedná se o ocel určenou k zušlechtění, u 

které nebylo možné na stávajícím zařízení dosáhnout po tepelném zpracování normou 

požadovaných mechanických vlastností a přímosti což bránilo podniku tento 

sortiment dodávat vybraným zákazníkům. Nová linka umožní tyto normované 

hodnoty na uvedené značce oceli dosahovat. Jedná se o konkrétní společností (ABC) 

lokalizované většinou v I. sféře obchodního zájmu TŽ-MS a to v České republice, 

Polsku a Německu.  

 Další příležitost se naskýtá v uplatnění loupaných tyčí nebo zušlechtěných                   

a loupaných v toleranci mezních úchylek h9 a h8 a v délkách tyčí 3 000 – 10 000 mm 

pro podniky zabývající se přesným strojírenstvím a to především výrobou hřídelů pro 

různé typy strojních zařízení jako jsou stroje pro zemědělství, energetický průmysl až 

po hřídele a kardany do převodovek osobních i nákladních automobilů. V současné 

době jsou TŽ limitované nemožnosti dosáhnout požadovaných přesnosti rozměrů 

včetně kruhovitosti. U zušlechtěných tyčí se jedná o přímost, která je požadovaná na 

hodnotu max. 1 mm/m. Tyto požadavky vycházejí obecně od vybraných podniků 

(ABC) v celé EU.  

 Příležitost se rovněž nabízí u zápustkových kováren, které požaduji u některých 

značek oceli loupaný povrch tyčí z důvodu eliminace povrchových vad a oduhličené 

vrstvy a z důvodu zvýšení produktivity jsou požadované délky tyčí od                        

6 000 – 10 000 mm. Do této skupiny patří především kovárny (ABC) působící na 

Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rumunsku. V současné době jsou TŽ omezené na 

délku max. 8 000 mm u tyčí s loupaným povrchem. 
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9.2 Shrnutí přínosu nové úpravárenské linky pro hutni podnik 

Výsledky průzkumu a analytického šetření pro uplatnění tržních příležitostí při variantě 

realizace investičního záměru výstavby nové úpravárenské linky tyčové oceli SBQ lze shrnout 

do vybraných bodů generujících viditelný přínos pro hutní podnik: 

 podstatné zlepšení technických parametrů SBQ oceli na úroveň požadavků zákazníků, 

 zkrácení termínu dodání pro konečného zákazníka, 

 vstup na nové trhy a rozšíření zákaznického portfolia, 

 zvýšení průměrné roční ceny a tržeb za prodej SBQ oceli, 

 dojde ke snížení rizika výroby kruhové oceli bez přidané hodnoty v případě poklesu 

poptávky po ocelových produktech, 

 vznik nových pracovních míst. 

 

Pro využití zmíněných tržních příležitostí navrhuji dát s předstihem ve známost všem 

zákazníkům, kde se nabízí možnost uplatnění sortimentu z nové úpravárenské linky o nových 

možnostech a parametrech produktové řady SBQ ocelí. Navrhuji vytvořit ucelené nabídky 

jako reakcí na dosavadní požadavky a poptávky tohoto zákaznického portfolia a vejit co 

nejdřív v povědomí těchto zákazníků jako výrobce splňující zadané přísné parametry na 

vlastností kruhových tyčí. Po provedení nezbytné zkušební výroby na nové lince bude nutné 

se zaměřit na realizaci prvních zkušebních dodávek a vzorkování tohoto sortimentu. Následně 

by měly navazovat sériové dodávky zboží, které zabezpečí pravidelný odběr výrobků z nové 

úpravárenské linky. Je nutné zajistit takové zakázkové pokrytí, aby bylo možné maximální 

využití cílové kapacity výrobních agregátů nového provozu z důvodu rychle návratnosti 

investic a generování požadovaného zisku pro hutní podnik.  
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Závěr 

V diplomové práci jsem chtěl poukázat na tržní příležitostí, které přinése realizace 

investičního záměru výstavby nové úpravárenské linky a kde vidím potenciál uplatnění 

sortimentu zpracovávaného na nové finalizační lince. Zároveň poukazuji na důležitost tohoto 

investičního záměru z hlediska přínosu pro prodej tyčové oceli ve skupině              

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a MORAVIA STEEL. Rovněž v práci je kladen důraz na nutnost 

udržení konkurence schopnosti, která vychází z přesného a včasného plnění požadavků 

zákazníků. 

V teoretické části nejprve charakterizuji a analyzuji současné postavení hutního podniku na 

trhu v prodeji tyčové oceli SBQ vyráběné na kontijemné trati. Jako analytické nástroje byly 

použité metody, které se běžně využívají v podnikové praxi. Jedná se zejména o externí 

analýzu, interní analýzu, SWOT analýzu, analýzu klíčových kompetencí a benchmarking. 

V těchto analýzách je posuzované okolí podniku, kde působí jak konkurenti tak i zákaznicí     

a zároveň porovnávám pozici skupiny TŽ-MS ve vymezeném sortimentu SBQ s ostatními 

konkurenčními hutními podniky, které mají podstatný vliv na konkurence schopnost v daném 

segmentu trhu. Ve SWOT analýze jsou posuzované čtyři oblastí – silné a slabé stránky, 

příležitostí a ohrožení a to při realizaci a „nerealizaci“ tohoto investičního záměru. Rovněž 

využívám výstupy z analytické práce při posuzování jednotlivých poptávek                              

a požadavků, včetně výstupů z udržování přímého kontaktu se zákazníky. 

V aplikační části implementuji výstupy z analytických postupů do možného využití                

a uplatnění sortimentu SBQ, po procesních operacích na nové úpravárenské lince, na trhu 

s oceli. Jednotlivé přínosy nové linky jsou členěny do, tři částí a to: část technických 

parametrů výstupního sortimentu, část ekonomického efektu pro prodej tyčové oceli a část 

potencionálního uplatněný na trhu.  

V obecném pojetí jsem chtěl v diplomové práci ukázat jaké možností a využití přinese 

realizace této investiční akce respektive následné uplatnění sortimentu apretovaného na nové 

úpravárenské lince. V prácí rovněž zmiňuji doporučení, po provedení nezbytých zkoušek na 

novém provozu, rychlého proniknutí na trh s touto produktovou řadou SBQ ocelí.  

 

 



 44  

Seznam použité literatury 

[1] Nová zušlechťovací a loupací linka, interní materiály TŽ,  a.s. 

[2] SEDLÁČKOVÁ, H., BUCHTOVÁ, K.: Strategická analýza, 2. přepracované vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2006, ISBN 80-7179-367-1 

[3] KOTLER, P.: Marketing management. Praha: Grada publishing, 2001, ISBN 80-7169-

600-5  

[4] LHOTSKÝ, J.: Strategický management, 1. vydání. Praha: Computer press,  a. s., 2010, 

ISBN 978-80-251-3295-1 

[5] KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O.: Strategické řízení teorie pro praxi, 1. vydání. Praha:    

C. H. Beck, 2002, ISBN 80-7179-819-3  

[6] KOKOŠKOVÁ, P.: Rozvojová strategie společnosti Moravskoslezský kovošrot,  a. s.,       

1. vydání Ostrava: diplomová práce 2012  

[7] ZUZÁK. R.: Strategické řízení podniku, 1. vydání Praha: Grada Publishing,  a. s., 2011, 

ISBN 978-80-247-4008-9 

[8] LASOTOVA, M.: Benchmarking jako nástroj marketingového řízení hutního podniku,     

1. vydání Ostrava: diplomová práce 2013 

[9] POPESKO, B.: Moderní metody řízení nákladů. Jak dosáhnout efektivního vynakládání 

nákladů a jejich snížení. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-2974-9. 

[10] MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál               

a dynamika podnikání. 1. vydání. Praha: Grada, 2005, ISBN 80-247-1277-6.  

[11] TULEJA, P. Základy mikroekonomie. 1. vydání. Brno: CP Books, 2005, ISBN 80-251-

0603-9   

[12] VEBER, J. & KOL. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost       

a prosperita. 2., aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2009, ISBN 978-80-7261-

200-0.  

 

 



 45  

[13] MORCINKOVÁ, S.: Řízení prodeje tyčové oceli s ohledem na konkurenční prostředí  

Českého trhu, 1. vydání Karviná: diplomová práce 2013  

 

[14] JAKUBÍKOVÁ, D.: Strategický marketing, Strategie a trendy. 1. vydání                   

České Budějovice: Grada Publishing, .a. s., 2008, ISBN 978-80-247-2690-8  

[15] McCARTHY, J. E., PERREAULT, Jr., D. W.: Basic Marketing. II. Title, Library of 

Congress Cataloging-in-Publishing Data 1990, ISBN 0-256-06865-8.-ISBN 0-256-08398-3 

[16] PORTER, M. E: Competitive strategy. New York: Free Press, 1998, ISBN 0-684-84148-

7 

[17] GRANT, R. M.: Contemporary strategy analysis: TJ. International Ltd. Padstow, 

Cornwal, United Kingdom 2002, ISBN 0-631-23135-8 

 

Elektronické zdroje 

[1] URL: http://www.trz.cz 

[2] URL: http://www.wikipedia.org 

[3] URL: http://www.sochorova.trz.cz/technologie.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46  

Seznam obrázků 

 

Obrázek 1  SWOT analýza. 

Obrázek 2 Podíl dodávek SBQ do jednotlivých sfér obchodního zájmu TŽ-MS. 

Obrázek 3 Schematický model konkurenční úrovně 

Obrázek 4 Schéma zušlechťovacích agregátu na SCHV TŽ Kladno  

Obrázek 5 Průměrný nárůst hodnoty technických parametrů loupacích linek v % 

Obrázek 6 Průměrný nárůst hodnoty technických parametrů nové zušlechťovací linky v % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47  

Seznam tabulek 

 

Tabulka 1 Technologické vybavení konkurence 

Tabulka 2 Výrobní sortiment konkurence 

Tabulka 3 Rozměrová řada SBQ ocelí 

Tabulka 4 Výstupní parametry loupaných tyčí 

Tabulka 5 Výstupní parametry zušlechtěných tyčí 

Tabulka 6 Výstupní parametry doprovodných operací 

Tabulka 7 SWOT analýza při realizaci projektu 

Tabulka 8 SWOT analýza při „nerealizaci“ projektu 

Tabulka 9 klíčové kompetence při „nerealizaci“ projektu 

Tabulka 10 klíčové kompetence při realizaci projektu 

Tabulka 11 Technické parametry a kapacitní potenciál nových loupacích linek 

Tabulka 12 Tabulka 7 Technické parametry a kapacitní potenciál nové zušlechťovací linky 

Tabulka 13 Přidaná hodnota na SBQ oceli vyjádřena v tis. kč / tunu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 48  

Příloha 
 

Výrobní a technické parametry nové loupací a zušlechťovací linky  

 

Stručný popis technologie 

Stavba se skládá ze dvou samostatných technologických celků – Loupací linky                         

a Zušlechťovací linky. Loupací linka se skládá ze dvou samostatných linek. Je to rovnací 

linka a vlastní loupací linka. Rovnací linka připravuje tyče pro loupací linku. Rovnací linka je 

umístěna v lodi haly o rozpětí 24 m ze strany Třince a loupací linka je umístěna v lodi haly     

o rozpětí 36 m ze strany Č. Těšína. V halách jsou mimo uvedenou technologii ještě umístěny 

skladovací plochy, obslužné kabiny, kancelář mistra, denní místnost, dílny, sklady a sociální 

zařízení. Dále jsou v halách vymezeny plochy pro vykládku a nakládku kamiónů.  

 

Stručný popis technologie loupací linky 

Technologie loupání řeší zpracování ocelových tyčí z hlediska rozměrové přesnosti a kvality 

povrchu. Rovnací a loupací linka je řešena komplexně od návozu materiálu přes jeho rovnání, 

loupání, kontrolu, dělení na potřebnou délku a balení. Členění do dvou samostatných objektů 

je navrženo s cílem omezení prašnosti, která vzniká při manipulaci s okujenými černými 

tyčemi a při rovnání těchto tyčí. 

 

Rovnací linka 

Rovnací linka obsahuje technologii zavážení tyčí, technologii odstranění otřepů, rovnání a 

testování na vnitřní vady. Rovnací linka tvoří samostatný technologický celek a je umístěna 

v lodi haly o rozpětí 24 m ze strany Třince. Linka je složena s následující technologických 

celků:  

 rozdružení svazků tyčí do vrstvy s automatickou kontrolou překřížení tyčí, 

 odstranění otřepů předního a zadního konce tyčí, 

 rovnání tyčí kruhového průřezu ø 30 – 90 mm ve víceválcové kosoúhlé rovnačce, 

 ultrazvuková kontrola tyčí na vnitřní vady. 
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Jednotlivé technologické operace jsou propojeny systémem podélné a příčné dopravy. Linka 

je dokompletována zařízením na rozdružování a shromažďování tyčí do svazků. Navržené 

řešení z hlediska projekčního a systému řízení linky umožňuje, že může pracovat zcela 

samostatně úsek rovnání a úsek ultrazvukové kontroly nebo jako jeden technologický celek. 

To umožňuje kromě spojitého technologického procesu využívat jednotlivé technologické 

operace samostatně. 

 

Parametry vstupního materiálu pro rovnací linku 

Výchozím polotovarem pro linku jsou kruhové tyče válcované za tepla nebo tyče válcované 

za tepla po tepelném zpracování.  

 

Parametry tyčí: 

 průměr tyčí vstupující do rovnacího úseku linky ø 30 ÷ 90 mm, 

 průměr tyčí vstupující do úseku testování na vnitřní vady ø 16 ÷ 90 mm, 

 délka tyčí: 3000 ÷ 10 500 mm. 

 

Zpracovávaný materiál:    

automatové, konstrukční, ložiskové, nástrojové, uhlíkové, pružinové oceli, oceli tepelně 

zpracované, pevnostní oceli na šrouby. 

 

Tolerance geometrických rozměrů: ČSN EN 10060.  

Přímost tyčí do rovnacího úseku: 5 mm/mm. 

Celková křivost tyčí vstupující do rovnačky: 0,8 % z celkové délky tyče. 

Mez pevnosti materiálu: 300 – 1 400 MPa. 

Mez kluzu materiálu: 300 – 1 200 MPa.      
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Stav povrchu tyčí válcovaný za tepla s okujemi nebo válcovaný za tepla a tepelně zpracovaný 

s okujemi. Stav čel tyčí před vstupem do rovnacího úseku - otřepy po dělení na rozbrušovací 

pile ve válcovně, konce tyčí bez deformace. Stav čel tyčí před vstupem do úseku testování na 

vnitřní vady - bez otřepů a bez deformace konců.   

Zkosení čel tyčí:           

do ø 30 mm - 0,5 mm, 

ø 30 až 60 mm - 1,0 mm, 

ø 60 mm a výše 2,0 mm. 

                                                        

Parametry výstupního materiálu z rovnací linky: 

 průměr tyčí vystupující z linky (ø 16), ø 30 ÷ 90 mm, 

 délka tyčí 3 000 ÷ 10 500 mm, 

 přímost tyčí po devítiválečkové rovnačce 0,5 mm/m, 

 stav čel tyčí: bez otřepů. 

 

Detekce vnitřních vad:  

 1,2 mm FBH pro d = 16 - 40 mm,    

 1,5 mm FBH pro d = 40,1 -  90 mm. 

 

Netestované konce:  

přední konec max. 50 mm, 

zadní konec max. 30 mm. 

 

Zkušební pokrytí: min.  85  %.  

Max. průměr svazku: 400 mm. 

Max. hmotnost svazku: 6 000 kg. 
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Výkon rovnací linky:  

roční časový fond 8 000 hod,                

koeficient využití ročního časového fondu 0,8, 

čistý provozní čas 6 400 hod,                                                    

výrobnost linky 70 kt/rok. 

 

Roční výrobní kapacita linky je závislá na skladbě sortimentu (velikosti vstupních svazků,  

průměru tyčí, délky tyčí), četnosti změn výrobního sortimentu, kvality vstupních tyčí. 

 

Loupací linka 

Loupací linka obsahuje technologii loupání, hlazení, defektoskopie, dělení, odhrotování           

a zarovnání čel, paketování do šestihranných svazků a vázání. Loupací linka je umístěna 

v hale rozpětí 36 m ze strany Č, Těšína.  

Přeprava tyčí mezi jednotlivými objekty bude realizována jeřáby a převážejícími vozy.  

Loupací linka obsahuje následující technologie: 

 loupání tyčí na toleranci h9 (částečně i h8), 

 rovnání a hlazení tyčí v dvouválcové kosoúhlé rovnačce, 

 defektoskopická kontrola na povrchové vady,  

 dělení tyčí na obchodní délky, 

 hrotování čel tyčí a zarovnávání čel, 

 svazkování tyčí do šestihranných svazků, 

 automatické převázání svazků ocelovou páskou, 

 shromažďování svazků na roštu před odbavením halovým jeřábem. 

 

Jednotlivé technologické operace jsou propojeny systémem podélné a příčné dopravy. Linka 

je dokompletována zařízením na rozdružování a shromažďování tyčí do svazků. Navržené 

řešení z hlediska projekčního a systému řízení linky umožňuje, že může pracovat zcela 

samostatně po jednotlivých úsecích nebo jako jeden technologický celek. To umožňuje kromě 

spojitého technologického procesu využívat jednotlivé technologické operace samostatně. 

Pomocí navrženého řídicího systému je důsledně sledován pohyb jednotlivých tyčí v průběhu 

technologických operací a jejich konečné umístění ve sběrných kapsách a ve svazku. 
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Parametry vstupního materiálu do loupací linky 

Vstupním polotovarem pro loupací linku jsou kruhové tyče vystupující z rovnací linky nebo 

dopravované z úpravny KJT. Tyče jsou válcované za tepla nebo po tepelném zpracování, 

rovnané, bez otřepů a bez vnitřních vad.  

 

Parametry tyčí: 

průměr tyčí ø 16 ÷ 90 mm, 

délka tyčí (2 900), 3 000 ÷ 10 500 mm. 

 

Zpracovávaný materiál:        

automatové, konstrukční, ložiskové, nástrojové, uhlíkové, pružinové oceli, oceli tepelně 

zpracované, pevnostní oceli na šrouby. 

                                            

Tolerance geometrických rozměrů: ČSN EN 10060.  

Přímost tyčí po rovnání průměru:    30 až 90 mm 0,5 mm/m. 

Přímost tyčí po rovnání průměru:    16 až 30 mm 0,8 mm/m. 

Mez pevnosti materiálu:                  300 – 1 400 Mpa. 

Mez kluzu materiálu:                       300 – 1 200 Mpa. 

 

Stav povrchu tyčí - rovnaný po válcování za tepla nebo po válcování za tepla a tepelném 

zpracovaní bez volně ulpívajících okují. Stav čel tyčí - se sraženými hranami (bez otřepů) a 

konce tyčí bez deformace.  

Zkosení čel tyčí:                                         

do ø 30 mm  max. 0,5 mm,                                                            

ø 30 až 60 mm    max. 1 mm,                                                                                                         

ø 60 mm a výše max. 2 mm. 

 

Tvar svazku: 

kruhový svazek,                                        

max. průměr svazku 400 mm, 

max. hmotnost svazku 6 000 kg. 
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Parametry výstupního materiálu z loupací linky 

  

Úsek loupání: 

průměr tyčí 15 ÷ 88 mm, 

tolerance průměru tyčí h8, h9, 

ovalita 90 % tj.((max. pr. - min. pr.) /2) x 100, 

délka tyčí (2 900) 3 000 ÷ 10 500 mm, 

drsnost povrchu Ra: 0,5 – 1,5 µm, 

přímost tyčí po loupání max. 3 mm/m. 

 

Úsek hlazení: 

průměr tyčí: 15 ÷ 88 mm, 

tolerance průměru tyčí h8, h9, 

ovalita 90 % tj.((max. pr.- min. pr.)/2) x 100, 

délka tyčí 3 000 ÷ 10 500 mm, 

přímost tyčí  po hlazení: max. 0,3 mm/m, 

drsnost povrchu po hlazení Ra: 0,2-0,8 µm. 

 

Loupaný a hlazený materiál bude splňovat ČSN EN 10277 Lesklé ocelové výrobky-

Technické dodací podmínky část 1, požadavky ve třídě 3 dle tab.1-Třídy. 

 

Úsek detekce povrchových vad: 

Systém snímání vad  pomocí rozptylových toků detekuje zkušební drážky na povrchu 

lesklých kruhových tyčí. 

Hloubka zkušební drážky: 0,10 mm a šířka: 0,10 mm. 

Reprodukovatelná minimální délka vady při 100 % zkoušení a činné šířce zkušební botičky   

g = 100 mm: 10 mm pro 12 - kanálový systém a šířku stopy sondy 75 mm. 

Ve většině případů lze dosáhnout lepších výsledků. Přesnější specifikace je možné vytvořit na 

základě typického zkoušeného materiálu zákazníka. 
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Zkoušení: Souvislé zkoušení celé délky tyčí na podélné povrchové vady, s výjimkou 

nezkoušených konců. 

 

Nezkoušený začátek: 60 mm za předpokladu konstantní rychlosti. 

Nezkoušený konec:   50 mm za předpokladu konstantní rychlosti. 

Max. rychlost:           2 m/s. 

 

Stručný popis technologie zušlechťovací linky 

Hlavní charakteristikou indukčního ohřevu je teplo, vznikající v celém průřezu tyče 

působením vířivého proudu. Vířivým proudem se u tyčové oceli dosáhne podstatně vyšších 

rychlostí ohřevu, což umožňuje uskutečnit kontinuální technologii zušlechťování. Ohřev na 

kalící a popouštěcí teplotu probíhá průchodem tyče sadou několika indukčních cívek. 

Účinnost ohřevu závisí na velikosti mezery mezi cívkou a tyčí, a na frekvenci proudu. 

Průchod celou linkou je řešen pomocí rotačních šikmých válečků, čímž je v celém průběhu 

zpracování docíleno rotace tyče. Úhel sklonu válečků je nastavitelný, čímž lze regulovat 

rychlost rotace. Ochlazování z kalící teploty se provádí obvodovým sprchováním vodou 

rovněž při rotaci tyče. Vsázku tvoří vždy jedna tyč, pro docílení max. výkonu na sebe tyče 

těsně navazují.  
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Zušlechťovací linka s indukčním ohřevem se skládá z těchto hlavních komponent: 

- vstupní zásobník tyčí s rozdružovacím zařízením 

- válečkový dopravník se šikmými válečky 

- ohřev na kalící teplotu 

- indukční cívky s vodním chlazením  

- napájecí transformátor 

- tranzistorové frekvenční měniče s kondenzačními skříněmi 

- optický pyrometr 

- ochlazování 

- sada chladících trysek s regulací průtoku 

- zásobníky na chladící médium 

- provozní zásobník s oběhovými čerpadly 

- chladící okruh média 

- filtrace média 

- ohřev na popouštěcí teplotu 

- indukční cívky s vodním chlazením  

- napájecí transformátor 

- tranzistorové frekvenční měniče s kondenzačními skříněmi 

- optický pyrometr 

- ochlazování 

- sada chladících trysek s regulací průtoku 

- dochlazovací rošt  

- pila pro odřezávání konců 

- výstupní rošt se zásobníkem pro adjustáž tyčí 

 

Základní data zušlechťovací linky 

Vstupní materiál: kruhová ocel. 

Jakost materiálu:  legované oceli (34Cr4, 42CrMo4, 51CrV5). 

Průměr :                ø 16 mm ÷ ø 80 mm. 

Délka:                  6,0 m ÷ 10,5 m (se sníženým výkonem se budou zpracovávat i tyče 3 m). 

Tolerance tyčí :    dle EN 10060. 

Přímost tyčí:        2 mm/m. 


