
 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá analýzou současného systému výroby a prodeje důlní ocelové 

výztuže. Cílem práce bude určit kritická místa výrobního toku, která ovlivňují celkový čas 

výroby, a navrhnout řešení na jejich odstranění. Pro účely analýzy prodeje důlní výztuže 

v období let 2009 – 2013 budou použita interní data hutní společnosti ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. a pro účely výrobní analýzy interní data provozu 65 – Důlní ocelové výztuže. 

Záměrem práce také bude zvolit vhodnou strategii, která upevní konkurenční schopnost 

výrobku. Výsledkem budou navržená doporučení a řešení, která zvýší efektivitu a objem 

výroby důlních ocelových profilů a zlepší celkový prodej výrobku. Navržená zlepšení 

budou posouzena z technického a ekonomického hlediska. 

Klíčová slova: 

důlní ocelová výztuž; strategie; efektivita; ziskovost; výrobní čas; analýza výroby  

a prodeje; kritická místa 

 

ABSTRACT 

This thesis analyzes the present system of production and sales of steel mine supports. The 

aim of the work is to determine the critical points of the production flow, which affects the 

overall production time and to propose solutions to them. For sales analysis of steel mine 

supports for 2009 – 2013 years will be used internal data of the steel company 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. and for production analysis will be used internal data of plant 

65. The aim of the work will also be an adequate strategy that will strengthen the 

competitiveness of the product. The result will propose recommendations and solutions 

that enhance the efficiency and output mining profiles and improve overall product sales. 

The proposed improvements will be assessed from a technical and economic point of view. 

Keywords: 

steel mine support; strategy; effectiveness; profitability; production time; sales and 

production analysis; critical places  
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1. ÚVOD 

Hlubinné dobývání je metoda, která se používá při dobývání nerostných ložisek 

uložených v hloubce a tehdy, když odstranění pokryvných hornin není výhodné. Musí být 

prováděno způsobem zaručujícím maximální bezpečnost provozu a bezpečnost pracujících 

v dolech i v jejich blízkosti. Během dobývání nerostných surovin bývá kladen důraz na 

hospodárnost, nízkou nákladovost a ekologii.   

Objev uhlí za posledních 200 let bezpochyby významně přispěl k technickému  

a kulturnímu rozvoji člověka. Problematice hlubinného dobývání se věnoval nemalý počet 

kapacit jak z oblasti technických oborů, vědy a výzkumu, tak z oblasti bezpečnosti práce 

v obtížných důlních podmínkách. A samozřejmě i ekonomický přínos byl a je pro dané 

regiony i pro celý stát nevyčíslitelný.  

V souvislosti s vyčerpáním zásob některých surovin (nebo zhoršenou dostupností či 

z ekonomických důvodů) došlo v České republice po roce 1989 k úplnému uzavření 

rudných a uranových dolů nebo ke snížení těžby či k uzavření některých uhelných dolů. 

Navzdory tomu však těžba černého uhlí u nás stále pokračuje a ostravská ocelová výztuž 

nalézá široké uplatnění převážně na domácím trhu.[11] 

Problematika technologie důlní ocelové výztuže se v 80. letech intenzivně rozvíjela. 

V souvislosti s inovací německých standardů a měnících se podmínek dobývání byla 

provedena řada úprav jak metalurgických, tak rozměrových. 

Hutnický koncern ArcelorMittal soustředí výrobu důlní ocelové výztuže do těchto lokalit: 

Ostrava-Česká Republika, Dabrowa Górnicza a Chorzow-Polsko, Rodange-Lucembursko  

a Hunedoara-Rumunsko. Jmenované hutě dodávají své výrobky na místní a zahraniční trhy 

a jejich výroba plně respektuje ochranu životního prostředí. Ve své práci se zabývám 

produkcí ocelové výztuže ostravské huti. 

Provoz 65 – Důlní ocelové výztuže již nepatří pod dceřinou společnost ArcelorMittal 

Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o., ale od ledna 2014 opět pod matku – 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. (dále AMO). Výroba důlní ocelové výztuže (dále DOV) byla 

zahájena v roce 1961 převedením výroby z VŽKG (Vítkovické Železárny Klementa 

Gottwalda). Výrobní linky do dnešního dne zpracovaly a zákazníkům dodaly více než pět 
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miliónů tun ocelové výztuže, které jsou dodávány nejen na tuzemský trh (největším 

tuzemským odběratelem DOV je společnost OKD, a.s. – jediný producent černého uhlí  

u nás), ale také za hranice naší republiky (např. Slovensko, Polsko, Španělsko, Francie, 

Turecko, Slovinsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina nebo Makedonie).  

Důlní ocelová výztuž nachází rozsáhlé uplatnění při zakládání důlních děl, rudných  

a uhelných šachet a při ražení štol a tunelů. Zákazníkům jsou nabízeny a dodávány výztuže 

z profilů K a TH o různých metrových hmotnostech, v rovných délkách nebo ohýbané dle 

přání zákazníků na základě předložené a schválené výkresové dokumentace. K dodání jsou 

rovněž spojovací komponenty jako třmenové a šroubové spoje. Výroba a prodej důlní 

ocelové výztuže má pro AMO nezanedbatelný ekonomický přínos. 

1.1 Cíl práce 

Předmětem této práce bude na základě analýzy prodeje DOV odhalit nevyužité příležitosti 

a slabiny výrobního závodu DOV a navrhnout řešení, které by zvýšilo efektivitu  

a produktivitu výroby DOV. Cílem bude určit kritická místa, která ovlivňují celkový čas 

výroby, a navrhnout zlepšení, které by mohlo pozitivně ovlivnit celkový objem produkce. 

Záměrem této práce bude zvolit vhodnou strategii, která upevní konkurenceschopnost 

výrobku a poukázat na to, že výroba a prodej důlní ocelové výztuže bude pro společnost 

AMO stále zajímavá a že zisk z prodeje pozitivně ovlivňuje celkový výsledek hospodaření 

společnosti. Navržená řešení budou posouzena z technologického i ekonomického 

hlediska. 

Číselná data a podklady použité pro výpočty pochází z podnikových dat, dokumentů 

stávajícího provozu 65 a z úseku prodejního oddělení ArcelorMittal Commercial Long 

Czech, s.r.o. (dále AMCL).  

Uvedené téma mi bylo umožněno řešit v hutní společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

Z důvodu ochrany dat budou všechna číselná data upravena neznámým koeficientem.  
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2. Charakteristika podniku a jeho výrobních jednotek 

2.1 ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

Nová Huť Klementa Gottwalda, jak se společnost nazývala (dále NHKG), byla od svých 

prvopočátků podnikem s výraznými internacionálními tradicemi. Už např. tím, že se na její 

výstavbě podíleli příslušníci nejrůznějších národností jako např. Češi, Slováci, Poláci, 

Maďaři a další. Stavba se vyvíjela jako podle zákonů klasického dramatu, měla svou 

expozici, krizi, peripetii (obrat v ději) a katarzi (výsledný očišťující a povznášející 

moment). Výroba v NHKG se postupně zahajovala v roce 1952 a bohužel v dnešní době již 

nevyrábí tolik tun surového železa jako před léty, ale stále ještě funguje a uspokojuje své 

zákazníky. 

Koncem ledna roku 2003 nastal zlom. Novou Huť koupil Lakshmi Mittal a zhruba 

v polovině dubna vznikla ISPAT Nová Huť, a.s. Firma je tou dobou vysoce zadlužená  

a vykazuje miliardové ztráty. Pod novým vedením začala společnost generovat miliardové 

zisky. Nejdiskutovanějším tématem ocelářského světa se stala snaha Lakshmiho Mittala  

o převzetí světové dvojky Arceloru. V červnu roku 2007 přece jen vznikl světový gigant  

a podnik opět změnil své jméno, a to na ArcelorMittal Ostrava, a.s.  

Výrobní činnost akciové společnosti AMO je zaměřena na výrobu a zpracování surového 

železa a oceli a na hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché 

válcované výrobky. Strojírenská výroba je zaměřena na produkci důlní ocelové výztuže  

a silničních svodidel. Servis a obslužné činnosti jsou ve větší míře zajišťovány vlastními 

obslužnými závody. Za zmínku stojí také výroba odlitků, jejíž tradice sahá do roku 1951. 

Dlouholeté zkušenosti jsou v současné době využívány pro výrobu náročných odlitků 

z oceli, šedé a tvárné litiny nejen pro tuzemský trh.  

2.2 Závod 13 - Ocelárna 

Závod Ocelárna je největším výrobcem oceli u nás. Ocel je vyráběna kyslíkovým 

pochodem ve 4 tandemových pecích s kovonosnou vsázkou ca. 235 tun. Po odpichu se ocel 

dohotovuje na cílové parametry pro odlévání v pánvových pecích ZPO, kde se ocel 

chemicky a teplotně homogenizuje spodním dmycháním inertního plynu. Ocel se 

dolegovává na přesné chemické složení, ohřívá na požadovanou teplotu odlévání, odsiřuje 

a provádí se modifikace vměstků Ca-plněnými profily. Poté se tekutá ocel odlévá  
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v sekvencích na třech zařízeních ZPO do sochorů a bram. Ocelárna vyrobila v roce 2013 

více než 1,9 mil. tun tekuté oceli. Obrázek 1 znázorňuje výrobu oceli za posledních pět let. 
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      Obr. 1 Výroba oceli na závodě Ocelárna 

2.3 Závod 14 - Válcovna 

Dlouhé výrobky určené především pro stavby a konstrukce jsou vyráběny na dvou 

profilových a jedné kontidrátové trati Závodu 14 – Válcovna (viz Obr. 2). Hrubá 

profilová trať (HCC) vyrábí hrubou a střední profilovou ocel od jednoduchých průřezů 

přes tvarové profily, profily speciálních průřezů a tyče I, IPE a U až do rozměru 240 mm. 

Kontidrátová trať (KD) vyrábí ocelový drát válcovaný za tepla o průměrech 5 – 14 mm  

a tyče pro výztuž do betonu menších průměrů. Středojemná válcovna (SJV) je válcovací 

trať, která vyrábí široký sortiment za tepla válcovaných dlouhých výrobků – jemnou  

a střední profilovou ocel základních tvarů, tyče pro výztuž do betonu v žebírkovém 

provedení, tyče průřezu I, IPE do rozměru 140 mm a U profil do rozměru 120 mm  

a některé speciální profily. Dceřiná společnost ArcelorMittal Tubular Product odebírá také 

polotovar z tratě HCC a dále pásy pro výrobu spirálově svařovaných trub.  

 

Obr. 2 Závod 14 – Válcovna [17] 
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2.4 Provoz 65 - Důlní ocelové výztuže 

Provoz 65 – Důlní ocelové výztuže (dále DOV) v rámci koncernu ArcelorMittal patřila do 

prosince 2013 pod ostravskou dceřinou společnost ArcelorMittal Distribution Solutions 

Czech Republic, s.r.o. Od ledna 2014 se vrátila zpět pod mateřskou společnost AMO. Je to 

provoz s dlouholetou tradicí a zkušeností. Výroba byla zahájena v roce 1961 převedením 

výroby z VŽKG (Vítkovické Železárny Klementa Gottwalda). Následujícího roku byly 

zakoupeny dva ohýbací lisy a v roce 1963 byla plně dokončena výstavba budovy. Provoz 

má dvě části. V první se vyrábí ocelové výztuže (viz Obr. 3) z různých profilů 

s příslušenstvím a v druhé silniční ocelová svodidla, sloupky ke svodidlům a další 

příslušenství. Od roku 1994 vlastní certifikát řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 

společnosti RW TÜV a certifikát systému environmentálního managementu ISO 

14001/EN ISO 14001. Od roku 1961 do roku 2012 opustilo výrobní linky téměř pět 

miliónů tun ocelové výztuže. Organizační schéma provozu znázorňuje příloha 1.  

 

Obr. 3 Důlní ocelové výztuže  
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3. Aktivita podniku na strategické bázi 

3.1 Pojem efektivita  

Pojmy jako efektivita či optimalizace jsou v dnešním globálním světě podnikání čím dál 

tím více aktuální a používané. Měli bychom si ale uvědomit, že tato slova mají mnoho 

významů a bez jasného vysvětlení mohou být naprosto prázdná, zbytečná a mohou 

způsobit více problémů než pozitivních výsledků. 

Efektivita či efektivnost vyjadřuje praktickou účinnost nějaké (nejlépe smysluplné) lidské 

činnosti, nejčastěji pak lidské práce. Laicky řečeno: dělat něco efektivně, znamená 

provádět správné věci. Jedná se o souhrnné vyjádření konkrétního dojmu nějakého efektu 

nebo i více různých vzájemně působících efektů. V běžné praxi se používá zejména 

sousloví hospodářská efektivita, ekonomická efektivita, pedagogická efektivita, efektivita 

vzdělání nebo třeba osobní efektivita. Právě efektivita obvykle bývá hlavním kritériem při 

posuzování úspěšnosti. V dnešní moderní a globální době se tento výraz často používá  

i v oblasti managementu – efektivita logistického řetězce, efektivita ošetření rizik, 

efektivita řízení projektů, efektivita řízení zásob apod. [7] 

Výstupem diplomové práce bude navrhnout zlepšení, které by vedlo ke zvýšení efektivity 

důlní ocelové výztuže. 

3.2 Vymezení optimalizace 

Optimalizace znamená proces výběru nejlepší varianty z množství možných výběrů, tzn. 

hledáme optimální řešení. Týká se např. materiálového toku, informačního toku, toku 

peněz nebo optimalizujeme procesy, zdroje, náklady apod. Logistika např. využívá metod 

„Operačního výzkumu“ (Operation Research), sloužící pro optimální nasazení omezených 

zdrojů. Optimalizace nám pomůže zajistit náskok v oblasti produktivity práce a v logistice, 

včas zachytí problémy např. v oblasti provozních nákladů, prodlouží životnost apod. [1], 

[21]  

Tato práce má za cíl určit kritická místa, ovlivňující celkový čas výroby. Cílem bude 

odhalit tato místa a navrhnout řešení, která povedou k jejich eliminaci a zároveň 

k optimalizaci celkového objemu produkce důlní ocelové výztuže. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Dinnost_(fyzika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Efekt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praxe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krit%C3%A9rium
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asp%C4%9B%C5%A1nost
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3.3 Vize 

Vize umožňují nemožné a jsou motorem skvělých výkonů. Jsou zdrojem podnikání, 

kterému dodávají energii. V současné době nemůže ve světě obrovské konkurence obstát 

podnik, který nemá představivost či předvídavost. Spousta inovací a nových produktů 

vznikla proto, že se nemožné stalo skutkem. Vizionáři mají zcela jasnou představu. 

Představu o tom, jak by mělo vypadat něco, co ještě neexistuje. S velkým zaujetím hledají 

možná řešení na základě svého vnímání. Dobrým příkladem je společnost Apple, které 

stačila pouze vize počítače, s kterým může snadno pracovat každý. To vedlo k jiným 

řešením obsluhy tohoto úžasného vynálezu. [6] 

Vytvořit vlastní trh je jedna z velkých výzev současné doby. Lze jej vytvořit právě pomocí 

vizí, které uvolňují sílu, motivují spolupracovníky, otevírají dveře kreativitě a nemožné 

činí možným. 

3.4 Pojem strategie 

K nejdůležitějším tématům v podnikání patří určitě strategie. Strategii je obtížné přiřadit 

pouze jednu definici, protože se v průběhu let vyvíjí v závislosti na zkušenostech  

a poznatcích získávaných v oblasti zpracování a její implementace v podniku. Dovolím si 

tedy uvést pouze jednu definici strategie: „Cílevědomá připravenost podniku na 

budoucnost“. Peter F. Drucker to viděl jednoduše: „Nejlepším způsobem, jak předvídat 

budoucnost, je vytvářet ji“ [5]. 

Žádný podnik nemůže v současné době tzv. „tančit na všech svatbách“, tedy usilovat  

o všechny klienty najednou. Doporučuje se vyhledat na trhu své speciální zájmové skupiny 

a soustředit se na ně. Musíme o nich vědět všechno a stát se prakticky jejich členem. 

Musíme s nimi být zajedno a žít s nimi. [4] 

Zájmovou skupinu nelze řídit zvenčí. Musíme poznat skutečné problémy svých zákazníků 

a později odhalit a rozlišit jejich další krizové situace dřív než oni samotní. Tím si 

zajišťujeme rozhodující výhodu na trhu budoucnosti. Postupujeme-li správně, přidá se 

k nám zájmová skupina dobrovolně, protože ví, že se na nás může spolehnout. 
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3.5 Cíle podniku 

Pokud chce podnik něčeho dosáhnout, nemá mít pouze vizi a strategii, ale také cíle. Tyto 

cíle by měly umět charakterizovat, o co podnik vlastně usiluje. Cíle jsou pomocníkem při 

formulaci strategie (strategic goals) a měli by vést k maximalizaci bohatství vlastníků 

podniků. [3]  

Dobře nastavené strategické cíle pomohou povzbuzovat k dosažení co nejlepších výkonů, 

měly by být reálné a dosažitelné, kontrolovatelné a akceptovatelné ze strany těch, kdo je 

budou plnit. V anglické odborné literatuře se setkáváme s definicí, že cíle by měly být 

SMART. 

Každému cíli by měla být přiřazena kompetentní osoba, která za plnění cíle zodpovídá. 

Cíle by měly být nekonfliktní, konkrétní, jednoznačné a srozumitelné.  

Preference cílů v jednotlivých podnicích či firmách je odlišná. Závisí na mnoha faktorech, 

např. na [9]: 

 oboru, ve kterém podnik působí, 

 velikosti firmy,  

 šíři sortimentu, 

 výrobní kapacitě. 

3.6 Výrobková strategie  

Výrobková strategie představuje hlavní rozhodnutí v oblasti výrobku a je úzce spojena  

s formulací poslání firmy. Tvoří základ marketingového mixu 4P: Product – Price – 

Promotion – Place (výrobek – cena – způsob propagace – místo prodeje). Popis výrobku 

by měl být odlišný od konkurence a cení se jeho stručnost. Popisem rozumíme výhody 

výrobku, jeho provedení, trvanlivost, spolehlivost apod. [10] 

Strategie výrobku tvoří nejen základ marketingového plánu, ale pomáhá zodpovídat 

základní marketingové otázky [8]: 

 Jakou potřebu bude výrobek uspokojovat. 

 U kterých zákazníků. 

 Jakým produktem zákazníka uspokojíme. 
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Podle M. E. Portera známe tři základní výrobkové strategie [8]: 

 strategie nízkých nákladů, 

 strategie diferenciace (podnik si buduje jedinečné postavení), 

 strategie úzkého zaměření (zaměření se na jednu cílovou skupinu). 

Cílem je dosažení konkurenceschopnosti (konkurenční přednosti) a k tomu je zapotřebí, 

aby podnik provedl selekci. Tzn., musí si vybrat typ výhody, a o tu pak usilovat, dále pak 

rozsah, v němž ji chce získat. Žádný výrobce nemůže sledovat všechny tři strategie 

současně. Pokud je bude nabízet levně, jen ztěžka zabezpečí jejich rozmanitost  

a výjimečnost. 

3.7 Cenová strategie 

Měřítkem vstupu jsou náklady. Diferenciace bývá spíše technickou záležitostí. Měli 

bychom si uvědomit, že design výrobku nebo složitější služba mnohdy nebývá tou jedinou 

a správnou cestou k dosažení konkurenční výhody. Uživatele bude na prvním místě vždy 

zajímat cena, kterou musí za výrobek nebo službu zaplatit a jakou má výsledný produkt 

pro něj hodnotu. Jinak řečeno při volbě základní konkurenční strategie bude vždy 

rozhodující vztah mezi cenou a hodnotou vnímanou zákazníkem. 

3.7.1 Bowmanovy strategické hodiny 

Bowmanovy strategické hodiny schematicky znázorňují vztah mezi vnímanou hodnotou 

výrobku (služby) a cenou. Cliff Bowman a David Faulkner vytvořili vizualizaci v roce 

1996 na základě tří klasických strategií M. Portera (strategie nízké ceny, strategie 

diferenciace a riskantní strategie). Tato metoda rozšiřuje Porterův model do osmi 

strategických pozic a nabízí firmám kroky, jak lze postupovat vůči konkurenci. Uvedený 

vztah zachycuje obrázek 4 a vychází z Porterova modelu.  

Pozice popisují osm firemních strategií [19]: 

1. Nízká cena/nízká přidaná hodnota – tato strategie je vhodná pro produkty, které 

mají krátký životní cyklus a u kterých není důležitý opakovaný nákup ze strany 

zákazníků a ani kvalita není rozhodujícím faktorem pro koupi. 
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2. Nízká cena – tato strategická pozice přesvědčuje dodavatele, aby přistoupili na 

nízkou cenu s příslibem extrémně vysokých objemů prodeje v budoucnu. Tento 

přístup vede často k cenovým válkám s konkurencí. 

3. Hybrid – pokud firmy přijímají tuto strategii, nenabízejí ani nízkou cenu na straně  

jedné, ani vysokou kvalitu produktu na straně druhé. Firmy s tímto strategickým 

přístupem se snaží vytvořit dojem, že jejich výrobky jsou lepší ve srovnání  

s konkurencí. 

4. Diferenciace – společnosti v této strategické pozici sázejí na nabídku různorodosti 

produktů. Nabízejí zákazníkům produkty s vysokou vnímanou hodnotou, ať již za 

vysokou nebo za nízkou cenu.   

5. Zaměřená diferenciace – tento způsob zaměřené diferenciace nabízí zákazníkům 

vysokou hodnotu společně s vysokou cenou. 

6. Zvýšená cena/standardní produkt – tato strategie umožňuje zvýšit cenu, aniž by 

tato byla na druhé straně kompenzována růstem přidané hodnoty pro zákazníka. 

7. Zvýšená cena/nízká hodnota produktu – tento model je typickým příkladem pro 

monopolní či oligopolní trh. Je nutné o přízeň zákazníků s konkurencí soutěžit. 

8. Nízká hodnota/standardní cena – jedná se o krátkozrakou obchodní strategii, 

která někdy může signalizovat snahu o podvod ze strany firem. 

 

 

 

Obr. 4 Bowmanovy strategické hodiny [19] 
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Pozice 6, 7 a 8, uvedené na obrázku 4, nejsou životaschopné ve standardním 

konkurenčním prostředí. 

3.7.2 Strategie smetánkové ceny  

Název smetánková cena je odvozena od činnosti nazývané „sbírání smetany“. Je to 

stanovení vysoké ceny jedinečných výrobků (z hlediska kvality a technicko-ekonomických 

parametrů nebo z hlediska aktuálnosti nabídky na trhu - výrobky jsou v prvních fázích 

cyklu tržní životnosti). Týká se to zpravidla zboží značkového, kvalitního, velmi 

atraktivního, ale někdy také zboží běžného, pouze nového typu. S novým nebo unikátním 

výrobkem postupně podnik oslovuje jednotlivé skupiny zákazníků a snaží se prodávat 

nejprve špičce poptávky za vysokou cenu dříve, než se zaměří na zákazníky, kteří jsou  

k ceně vnímavější. Postupně oslovuje další skupiny a snižuje cenu. [18] 

3.7.3 Penetrační strategie  

Jde o stanovení zpravidla velmi nízké ceny, která by umožnila výrobci co nejrychleji 

proniknout na trh a dosáhnout na něm v co nejkratším období žádoucího tržního podílu. 

Cílem je potřeba rychle oslovit celý trh. Sledovaný ekonomický cíl je maximalizace 

prodeje.  

3.7.4 Základní funkce ceny 

Příliš levné výrobky mohou odrazovat zákazníky. Klesající cena může vyjadřovat 

neochotu společnosti nakupovat výrobky (služby) v daném množství a dané ceně. Při ceně 

dané trhem nebo konkurencí dosáhneme vyššího zisku než ostatní při nižších nákladech. 

Tržní cena vyrovnávající nabídku a poptávku má na svědomí to, že nakupovat mohou jen 

někteří (ti, co na to mají). Cena je nástrojem rozdělování důchodů při směně. Základní 

funkce ceny tedy mohou být [20]: 

 informační, 

 alokační, 

 stimulační, 

 omezovací, 

 distribuční. 
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3.8 Zákazník 

3.8.1 Hodnota zákazníka 

V současné době se nacházíme v období přechodu od průmyslové společnosti ke 

společnosti informativní a neměli bychom zapomínat na důležité pravidlo, kterým je 

přístup k zákazníkovi a vnímání jeho hodnoty.   

Zákazník je nejvýznamnějším „energetickým“ zdrojem současnosti a budoucnosti. Mnohé 

firmy, jejich zaměstnanci a manažeři se teprve učí chápat znamení doby. Zákazníci jsou 

zdrojem existence podniku. Pokud prodávající nenalezne svého zákazníka, nemá šanci na 

přežití. Pokud zákazníka získá, je důležité umět si jej udržet. Je všeobecně známo, že 

získání nového zákazníka je dražší než udržení si zákazníka stávajícího. Je proto důležité, 

aby firma uvážila, na co má vynaložit většinu svého času, peněz a energie. 

3.8.2 Spokojený zákazník 

Významnou roli v podnikání hraje zákazník, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole. 

Spokojený zákazník = náš největší kapitál (i zde platí Paterovo pravidlo 20-80 = 20 % 

zákazníků tvoří 80 % obratu). Z následujících důvodů by měly firmy věnovat svým 

klientům maximální pozornost, protože spokojený zákazník [6]: 

 nám může i nadále zůstat věrný a udržet si jej vyžaduje méně úsilí, času i peněz, 

než získat nového, 

 je ochoten akceptovat i vyšší cenu, 

 umožní firmě lépe překonávat nenadálé problémy, 

 předá svou zkušenost minimálně třem dalším, 

 je příznivě nakloněn zakoupit si další produkty nebo služby, 

 k nám bude velmi otevřený a je ochoten s námi konzultovat své zkušenosti  

a poznatky spojené s užíváním produktu, 

 vyvolává zpětně u našich zaměstnanců pocit uspokojení a příslibu budoucnosti.  

3.8.3 Nespokojený zákazník 

Zákazníkovi, který je s námi nespokojený, bychom měli věnovat také velkou pozornost. Je 

totiž velmi pravděpodobné, že se se svými negativními zkušenostmi svěří minimálně deseti 
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dalším lidem. Měli bychom se tedy zabývat řešením stížností zákazníků v jejich prospěch  

a v co nejkratším termínu.  

Mezi nejčastější příčiny nespokojenosti patří [6]: 

 nespokojenost s produktem, 

 nespokojenost s cenou, 

 nespokojenost s přístupem (flexibilita služeb nebo zaměstnanců), 

 zdlouhavé vyřizování reklamací.  

Doporučuje se samotným stížnostem raději předcházet. Pokud se o nespokojenosti 

zákazníka nedovíme včas, odejde ke konkurenci.  

3.9 Spolupráce podnikových útvarů 

Každá výrobní jednotka je jiná, svou technickou úrovní, svou složitostí, organizačními 

vazbami atd. Proto nelze akceptovat jednoduchý návod, jak řídit výrobu a související 

činnosti. Je třeba vycházet ze slučitelnosti či neslučitelnosti marketingové koncepce 

podnikání a výroby, nákupu nebo prodeje a v neposlední řadě i logistiky a výzkumu. 

Důležitá je vzájemná provázanost a spolupráce všech podnikových útvarů.  

Moderně řízená firma vyžaduje bezpochyby výrobu [13]: 

 realizující požadavky trhu, 

 kapacitně vyhovující, 

 vybavenou vhodnou technologií, 

 schopnost zajistit žádanou jakost, 

 otevřenou snižování nákladů, 

 přizpůsobivou, 

 zajištěnou potřebnými výrobními faktory (kvalita, množství, čas), 

 vybavenou kvalifikovanými pracovníky, 

 dosahující potřebné produktivity 

 plně inovativní. 

 

Moderní manažer, který se v praxi zabývá managementem výroby a marketingem, by měl 

vycházet ze žádoucí koexistence těchto kategorií v tržních podmínkách a nabízet tak 

současně řešení zmíněných rozporů jako [13]: 



16 

 

 uplatnění základních metod a nástrojů managementu v celé firmě, 

 realizaci komplexní standardizace, 

 přijetí principů managementu produktu, 

 plánování a řízení výroby v rámci integrovaného operativního řízení výroby, 

 vytvoření integrovaného přístupu k řízení celého hodnotového řetězce včetně 

dodavatelů a odběratelů (supply chain). 

3.9.1 Management nákupu, výroby a prodeje 

Nákup má z hlediska teorie i praxe významný podíl na příspěvku k podnikovému úspěchu. 

Pojem nákup lze chápat jako [14]: 

 funkci, 

 proces, 

 organizační jednotku. 

Firma od nákupu očekává efektivní řešení s optimálními náklady (dopravní, transakční aj.), 

a to v co nejkratším čase, při nejlepší kvalitě, s možností neustálého vyhledávání další 

kooperace. 

Výrobou rozumíme podnikovou funkci, reprezentovanou procesem, jehož cílem je 

transformace vstupních prvků na výsledný produkt. Pojem výroba může být chápán jako 

[2]: 

 oblast řízení mezi nákupem a odbytem, 

 označení hmotného zboží, 

 označení oblasti hospodářství. 

Soubor pravidel a chování souvisejících s předáním výrobku zákazníkovi za požadavku 

splnění určitých cílů představuje odbyt. Odbyt je svázán s celkovou strukturou podniku  

a pomáhá zhodnotit produkty, které výrobní jednotka vytváří pro zajištění své existence. 

Odbyt je možno charakterizovat jako: 

 podnikovou funkci, proces a organizační jednotku. 
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3.9.2 Logistika v řízení podniku 

Logistika, která se jako pojem využívala a uplatňovala původně ve vojenství, se počátkem 

šedesátých let stává globálně předmětem formulací určitých činností i v civilním sektoru. 

Od druhé poloviny osmdesátých let se stává velmi oblíbeným sloganem, skrývající 

mnohoznačnost. Je obtížné pozadí tohoto pojmu identifikovat. Existují tendence zahrnovat 

do problematiky logistiky celý výrobní proces včetně plánování a řízení, zásobování, 

nákupu a řízení zásob.  

Logistika je disciplína zabývající se celkovou koordinací, synchronizací a optimalizací 

všech činností. Logistické řetězce jsou nezbytné k pružnému a ekonomickému dosažení 

daného konečného synergického efektu. 

Za předmět logistiky lze považovat veškeré druhy materiálu a zboží [12]: 

 výrobní materiály, 

 pomocné a provozní materiály, 

 subdodávky, 

 náhradní díly, 

 obchodní zboží, 

 polotovary a hotové výrobky. 

Úlohou logistiky je učinit pořádek ve výrobě, distribuci atd. Logistika rozvíjí teorie, 

metody operačního systému, integruje výrobu, marketing, materiálový tok, finance apod. 

Řídí se pravidlem, že trh má vždy pravdu. Pokud něco potřebuji teď, znamená to teď, ne o 

hodinu dříve nebo později, protože to už je špatně (metoda JUST IN TIME).  

Cílem logistiky je optimalizace hmotného toku a tím i logistických výkonů na základě 

jednotlivých technických komponentů, logistických služeb a logistických nákladů. 

Management logistiky lze znázornit ve formě logistické krychle (viz Obr. 5), jejíž tři stěny 

tvoří [12]: 

 podnikové a logistické funkce, 

 instituce (vnější a vnitřní), 

 zpracování informací (jejich úrovně). 
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Z kombinace tří dimenzí můžeme tak např. dospět k problému strategické nákupní 

logistiky ve vztahu k zajištění materiálu. 

 

 

 

Obr. 5 Logistická kostka [12] 

3.9.3 Výzkum a vývoj 

Pojem Výzkum a vývoj, který byl na začátku dvacátého století neznámý, je dnes 

univerzálním heslem všech rozvinutých zemí. Výzkum a vývoj stojí na začátku většiny 

systémů průmyslové výroby a inovace, jejichž výsledkem jsou nové výrobky a nové 

procesy, které mají obvykle kořeny ve výzkumu. Inovační pochody začínají svou cestu 

v laboratoři, poté procházejí přes výrobu prototypu a zahájení výroby a končí hromadnou 

výrobou a zavedením na trh. Inovaci můžeme v podstatě definovat jako aplikaci vynálezu 

k potřebám trhu. Výzkum se zabývá pečlivým, soustředěným a vytrvalým zkoumáním 

inovace výrobku (obecně vynálezu) a to často metodou pokusů a chyb. [10]  

Výzkum lze rozdělit na [22]: 

 Základní výzkum - činnost vědců a jiných lidí, kteří svá zkoumání provádějí bez 

vědomých cílů jiných, než je touha odkrýt tajemství přírody. 

 Aplikovaný výzkum - dovádí objevy základního výzkumu do stavu, kdy mohou být 

využity k splnění určitých potřeb. 
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3.9.4 Řízení dodavatelského řetězce  

Důležitým úkolem řízení výroby a nákupu je vytvořit a spravovat materiálový tok do 

podniku, vně a uvnitř podniku tak, aby bylo zaručeno bezchybné a poruchám odolné, 

rychlé a efektivní zajištění požadavků koncových zákazníků. Všechny procesy podniku by 

měly být zaměřeny na užitek zákazníka a celý hodnotový řetězec musí být flexibilní. Na 

základě tohoto pojetí rozlišujeme externí a interní dodavatelský řetězec, schematicky 

znázorněno na obrázku 6.  

 

 

Obr. 6 Externí a interní dodavatelský řetězec (supply chain) [12] 

 

Dodavatelský řetězec představuje řízení tvorby hodnot mezi různými partnery. Z hlediska 

podniku to jsou [12]: 

 dodavatelé, 

 logistické služby (na straně vstupů i výstupů), 

 kooperující výrobci, 

 zprostředkovatelé odbytu a konečný zákazník. 
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4. Charakteristika důlní ocelové výztuže 

4.1 Hlubinné dobývání v kostce 

Pod pojmem hlubinné dobývání se rozumí získávání nerostných surovin hornickou 

činností v podzemních dolech. Dolem je těžební závod, který tvoří soubor důlních děl, 

důlních a povrchových objektů a zařízení. Podle druhu nerostné suroviny dělíme doly na 

uhelné, rudné a nerudné. [15] 

Hlubinné dobývání (u nás převážně hornické podnikání) zasáhlo do všech oblastí života 

daného regionu a způsobilo rozsáhlou „okupaci“ zemědělské půdy. Na druhou stranu však 

vyvolalo výstavbu nových sídlišť a koncentraci pracovních příležitostí, snížení nákladů za 

nákup energetických surovin a rozvoj regionu.  

Pořizovací a udržovací náklady otvírkových, přípravných a dále pak aktivních důlních 

děl si vynucují nejen dobývací metody s velkou koncentrací těžby, rychlým postupem 

porubu, ale také je velký důraz kladen na včasnou dodávku materiálu potřebného 

k budování důlních děl. Jedním takovým důležitým materiálem je právě důlní ocelová 

výztuž.  

Klady hlubinného dobývání jsou vnímány v oblasti snižování nákladů za nákup 

energetických surovin, nabízí se nové pracovní příležitosti a rozvíjí se daný region. 

Dobývání nerostných surovin má i své stinné stránky. Představuje rozsáhlý zásah do 

horninového masivu. To vede ke vzniku napěťových a deformačních polí, které i po 

ukončení těžby pokračují. Atmosférické, klimatické faktory vyvolávají zvětrávací procesy, 

tj. nevratné chemické, mineralogické i strukturní změny. Životní prostředí na povrchu je 

tak zatěžováno mnoha způsoby (výron plynů, vodohospodářské problémy, pokles povrchu, 

seizmické jevy apod.). [11] 

Při popisu některých zákonitostí a změn je nutno respektovat odlišnosti zkoumaných 

lokalit, a to nejen z geologického a hornického hlediska, ale také z pohledu sociální  

a environmentální geografie.  
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4.2 Výztuž 

Porubní výztuž slouží k zajištění prostoru proti pádu horniny a částečně i proti působení 

vnějších (horských) tlaků. Při volbě výztuže se zvažují především báňsko-geologické 

podmínky a funkčnost vlastního díla. Co nás při volbě typu výztuže zajímá? 

 Charakter výztuže určující velikost horského tlaku. 

 Plocha a tvar zajišťovaného prostoru. 

 Doba po kterou má výztuž daný prostor chránit. 

 

Důlní ocelovou výztuž dělíme [17]: 

1. podle stupně hmotnosti profilu 

2. podle způsobu ohybu (normálně ohýbaná nebo obráceně ohýbaná) 

3. podle tvaru světlého průřezu 

a) oblouková výztuž poddajná, boční díly oblé 

b) oblouková výztuž poddajná s rovnými konci bočních dílů 

c) oblouková výztuž s protiklenbou 

d) kruhová důlní výztuž 

e) rozšířená oblouková výztuž 

f) poddajná výztuž lichoběžníková 

g) tunelová výztuž (obráceně ohýbaná výztuž) 

 

Dobře zvolený typ výztuže pak plní 

svůj účel a zajišťuje spolehlivé 

ovládání nadloží, zabezpečuje 

dostatečný a hlavně bezpečný pracovní 

prostor. Společně s dostatečným 

větráním a vyhovující dopravou tvoří 

potřebné podmínky pro bezpečnou 

práci. [24] 

Dříve se pro vyztužování používala 

výztuž dřevěná. Tato výztuž má však 

podstatnou nevýhodu v rozdílné 
Obr. 7  Výztuž BRETEX [16] 
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pevnosti při různých způsobech a směrech namáhání. Dnes se převážně používají výztuže 

betonové, např. Bretex (viz Obr. 7), Pantex nebo Asta a ocelové (viz Obr. 8). 

V místech, kde se uhlí přímo dobývá, nelze budovat stabilní výztuž. Používá se výztuž 

posuvná, tzv. hydraulická výztuž, která chrání horníky a důlní zařízení před působením 

vnějších tlaků a padajícími kusy uhlí nebo jiné horniny. 

Další využití důlní ocelové výztuže: 

Důlní profil značený jako K (korýtkový profil) 

nalézá své uplatnění např. při výstavbě nebo 

rekonstrukcích kanalizačních nebo vodovodních 

řádů, u ražeb kanalizačních chodeb či sběračů, 

spojovacích překopů mezi doly, při výstavbě 

tunelů i metra. Výztuž nalézá své uplatnění rovněž 

při výstavbách podzemních liniových staveb (tzv. 

kolektorů, viz Obr. 9). V těchto chodbách je 

soustředěna převážná část sítí nezbytných pro 

zajištění chodu města (vodovody, teplovody, 

plynovody, kanalizace, telefonní a optické kabely).  

 

Může se jednat o více než 

devadesátikilometrový labyrint chodeb  

a tunelů. Výjimečnost této unikátní sítě 

tkví v její neviditelnosti a jednoduché 

přístupnosti. Kabely, potrubí či jiné 

vedení vedené pod povrchem mají delší 

životnost. V případě závady či havárie 

nedochází k omezení provozu v místě 

poškození. Opravy jsou prováděny bez 

nutnosti rozkopávat chodníky a silnice  

a není tak omezován ani ohrožován 

standardní život okolních obyvatel.  

 

  Obr. 8 Ocelová výztuž [24] 

Obr. 9 Výstavba kolektoru [25] 
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4.3 Výrobní sortiment provozu 65 

Před rokem 1992 byla výroba soustředěna převážně na profily lehčí rozměrové řady (K21, 

K24, TH16,5, TH21).  V důsledku používání vyvíjející se technologie a mechanizace při 

hlubinném dobývání dochází ke zvětšování světlých průřezů důlních děl, což vede 

k úpravě tvaru ocelových oblouků. V roce 1992 provoz zahajuje výrobu nového profilu 

TH29 dle DIN 21530, později také TH34 a TH36. Výrobní portfolio uvádí tabulka 1. 

 

Tab. 1 Výrobní portfolio DOV 

Typ profilu Hmotnost profilu 

[kg/m] 

K21 20,74 

K24 23,67 

TH16,5 16,70 

TH21 20,92 

TH29 29,00 

TH34 33,90 

TH36 35,90 

S29 42,90 

S28 43,80 

 

K dodání jsou rovněž spojovací komponenty jako třmenové a šroubové spoje (viz Příloha 

4). Jejich výroba byla ovšem nerentabilní a proto se tyto spoje nakupují dle potřeb 

zákazníka od jiných výrobců. Provoz DOV vyrábí a zákazníkům dodává pouze spojky 

stříhané z profilu KP70 (viz Příloha 2), spojky S28 a S29 (viz Příloha 3). 

4.4 Chemické složení a mechanické vlastnosti výztuže 

Vysoký technický standard provedení DOV zajišťuje společnosti AMO významné globální 

postavení mezi průmyslovými výrobci. Pro důlní ocelovou výztuž se používá kvalitní ocel 

vyrobená v ocelárně AMO. Výsledné parametry výroby podléhají stanoveným kontrolám  

a zkouškám jak ve výrobním provoze, tak případně v polském zkušebním institutu GIG 

(Glówny Instytut Górnictwa) nebo u nás, v technických laboratořích TLO (Technické 

Laboratoře Opava).  
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Pro výrobu ocelových K-profilů rovných i ohýbaných a pro výrobu spojek se používá ocel 

jakosti 11500.0 dle ČSN 411500 (ocel E 295) a oceli 31 Mn 4 dle DIN 21530 zase pro TH-

profily. Ocel 31 Mn 4 podléhá stanoveným zkouškám na vrubovou houževnatost KV dle 

KN 41 2149 bod 4.6. Tabulka 2 uvádí chemické složení uvedených ocelí. Pro šlechtěnou 

výztuž se používá ocel 12130. Celkový stupeň deformace (která vzniká v průběhu 

válcování) v kombinaci s chemickým složením a teplotním profilem válcování zabezpečuje 

mechanické vlastnosti výztuže, které uvádí tabulka 3. 

Tab. 2 Chemické složení výztuže  

Značení 

oceli 

ČSN,EN,DIN C 

[%] 

Mn 

[%] 

Si 

[%] 

S(max) 

[%] 

P 

(max) 

[%] 

Al  

(min) 

[%] 

N 

(max) 

[%] 

E 295 EN 10025+A1 0,32-0,36 0,55-0,7 0,15-

0,25 

0,045 0,045  0,009 

12130  0,28-0,35 1,0-1,3 0,35-

0,6 

0,04 0,04   

31 Mn 4 DIN 21530-

3/2003 

0,32-0,36 0,8-1,1 0,2-0,5 0,035 0,035 0,02  

 

Tab. 3 Mechanické vlastnosti výztuže  

Profil Ocel Mez kluzu - Re 

[MPa] 

Pevnost v tahu – Rm 

[MPa] 

Tažnost – A5 

[%] 

K21,K24 E295 295 470-610 20 

K24 12130 510 690-930 15 

TH16,5-TH36 31Mn4 350 550 min 18 

 

4.5 Tepelné zpracování DOV 

Režim tepelného zpracování (dále TZ) se stanovuje na základě chemické analýzy tavby. 

Potřebné údaje jsou technologem TZ zapsány do tzv. tavebníku. Tento záznam je opatřen 

datem a podpisem. Z každé tavby a stejného režimu TZ se z jednoho kusu tyče připraví 

jeden vzorek pro zkoušku tahem a vrubové houževnatosti. Tepelné zpracování musí 

odpovídat požadavkům detailního technologického předpisu a časový průběh teploty TZ, 

měřený pecními termočlánky, musí být automaticky registrován. 
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Proces kalení 

Ohřev na kalící teplotu se provádí v pecích a chlazení ve vodní lázni. U důlní výztuže typu 

K vyhříváme pec na teplotu 900 °C. Vsázka (materiál určený k TZ) bývá v peci cca. 1 

hodinu. Následuje ochlazování ve vodě o teplotě max. 35 °C. Doba chlazení bývá 40 – 45 

vteřin. Čas mezi otevřením pece a ponořením vsázky do vody musí být co nejkratší.  

Proces popouštění 

U popouštění musí být pec před naložením vsázky vyhřátá na 500 °C ± 20 °C. Celková 

doba náhřevu na popouštěcí teplotu je 2 hod. Samotný proces trvá 0,5 hod. Ochlazování ve 

vodní lázni o teplotě 40 °C bývá 60 – 70 vteřin. 

4.6 Válcování, dělení a rovnání důlní výztuže 

DOV jsou válcovány za tepla na Hrubé profilové trati 

podniku AMO (tzv. HCC trať, viz Obr. 10). Výroba 

zahrnuje několik důležitých technologických fází: 

 válcování za tepla, 

 rovnání profilu po válcování za tepla, 

 ohýbání do předem definovaných oblouků. 

Během procesu výroby jsou výsledné mechanické 

vlastnosti profilu dány teplotně-deformační minulostí 

procesu tváření za tepla a také následným rovnáním 

materiálu na rovnacích strojích. Vstupním materiálem 

pro výrobu DOV bývá plynule litý předlitek. 

Délka předlitku je závislá na konkrétních požadavcích. Běžně tato délka bývá 4,3 – 5,0 m. 

Předlitky jsou válcovány v násobných délkách a děleny za tepla na pilovém dělícím úseku 

před chladníkem. Celkový stupeň deformace v kombinaci s chemickým složením a 

teplotním profilem válcování zabezpečuje mechanické vlastnosti (jak uvádí tabulka 3 

v kapitole 4.4). Úsek dělení za tepla na dělících pilách slouží k dělení vývalků. Profily 

DOV dále putují na oboustranný řetězový chladník, kde jsou ochlazovány na rovnací 

teplotu. Pro chladící účely jsou používány ventilátory pod středovým valníkem a po 

vychladnutí jsou výztuže přesunuty na valník, který je dopravuje do rovnacího úseku. 

            Obr. 10  HCC trať  
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K rovnání DOV slouží dvě samostatné devítiválečkové rovnačky SIMAC s pěti 

poháněnými horními válci a se čtyřmi spodními válci bez pohonu. Rychlost rovnacího 

procesu je do 3 m/s. Během rovnání dochází k plastickým deformacím rovnaného profilu, 

což ovlivňuje kalibrace válců a velikost rovnacích sil.   

4.7 Ohýbání důlní výztuže 

Pro výrobu oblouků DOV se používá tyčová ocel za 

tepla válcovaná, kterou dodává profilová trať. Část 

vstupního materiálu tvoří válcované tyče (také za 

tepla) pro výrobu spojek. Z tvarovaných profilů se 

vyrábí zejména třídílná nebo vícedílná oblouková 

výztuž s rovnými konci, výztuž kruhová, vejčitá 

nebo lichoběžníková, výztuž obráceně ohýbaná.  

Oblouky se z profilových tyčí tvarují za studena. 

Provoz má k  dispozici čtyři výrobní linky (č. 2, 3, 4 

a 5). Schéma rozmístění linek znázorňuje příloha 5. Pro ohýbání DOV malých poloměrů  

a lichoběžníkového tvaru slouží lis CBJ 250 (viz Obr. 11). Stáří tohoto lisu je 52 let. 

Nejmenší rádius ohybu je u výztuže typu K21 a K24 200 mm a u typu TH29 rádius 300 

mm. Ohyb lze provádět v intervalu 0 až 90°. Výroba spojek se provádí na dvou 

samostatných lisech s označením LKO 315 

a Pels 630. 

Jednotlivé výrobní linky provozu 65 se od 

sebe liší typem pohonu a dle toho 

zpracovávají pouze konkrétní profily. 

Základní princip ohybu DOV a uspořádání 

ohýbacích válců znázorňuje obrázek 12, 

získaný z interního dokumentu provozu 65 

– DTP 14.41-0100 ( Detailní technologický      

předpis důlních výztuží ).  

Obr. 11 Lis CBJ 250 

        Obr. 12 Princip ohybu DOV 
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4.8 Spojovací komponenty 

Výztuž typu K je spojována třmenovým kompletem SPOJKA – TŘMEN (viz Příloha 4). 

Třídílná výztuž potřebuje např. 4 ks spojek typu KP70 (viz Příloha 2) a 4 ks třmenů 

krátkých nebo dlouhých (viz Příloha 4). Pro výztuž typu TH se používají šroubové spoje,  

a to s horním a dolním unášečem (viz Příloha 4). Spoje zajišťují spojení jednotlivých dílů 

oblouků a hlavně prokluz při větším zatížení oblouků. Pro jedno spojení se používají dva 

spoje (viz Obr. 13 a/) až tři spoje (viz Obr. 13 b/) – čerpáno z DTP 14.41-0100. 
 

PUS: Příložka unášená, spojka      PSU:  Příložka, 
spojka unášená 

 

a) 

 

b) 

Obr. 13 Spojení ohýbané TH výztuže 

4.9 Současný systém výroby 

Provoz 65 má dvě části. V první se vyrábí 

ocelové výztuže z  různých profilů 

s příslušenstvím (viz Obrázek 14)  

a v druhé silniční ocelová svodidla, 

sloupky ke svodidlům a další příslušenství. 

Součástí provozu 65 je hala C, která slouží 

jako sklad materiálu a příprava materiálu 

k dalšímu zpracování DOV. K výrobě 

oblouků za studena využívá provoz čtyři 

linky – č. 2, 3, 4 a 5. Linka č. 2 je 

              Obr. 14 Provoz 65 – DOV 
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nejmladší (rok pořízení 1996) a linka č. 4 nejstarší (rok pořízení 1971) Jednotlivé linky se 

liší svými pohony a jsou proto určeny pro zpracování konkrétních profilů.  

Pro linky platí všeobecné zásady pro 

ohýbání. Počátek a konec tyče musí být 

před vlastním ohybem zbaven otřepů, které 

vznikly při dělení pilou na válcovací trati. 

Oblouky, a tedy i poloměr ohybu, jsou 

kontrolovány šablonami. Obrázek 15 

znázorňuje příklad konstrukce výztuže 

ohýbaných tyčí. Postup při realizaci 

standardních i nestandardních výrobních 

požadavků znázorňuje schéma v příloze 6.  

 

Skladové hospodářství provozu 65 mají plně v rukou zaměstnanci expedice, kteří rovněž 

zodpovídají za vykládku vstupního materiálu a přípravu materiálu k expedici. Plány 

výroby se v průběhu měsíce upravují na základě nově přijatých objednávek od zákazníků 

(zajišťuje obchodní oddělení AMCL), což mnohdy komplikuje klidný průběh výroby. 

Požadavky na přístavbu nového materiálu pro výrobu jsou řešeny operativně. Plánovač 

pro provoz 65 denně reportuje obchodnímu oddělení a vedoucímu provozu stav SHV 

(sklad hotové výroby). Celý výrobní proces, od prvotního požadavku zákazníka po 

expedici a vystavení ložného listu vč. certifikátu, znázorňuje schéma v příloze 6.  

 

4.10 Charakteristika výrobních linek 

Ohýbací stroj je součástí všech čtyř výrobních linek. Využívá dvě rychlosti ohýbání. 

Rychlost ohybu 21 m/min se používá pro váhový stupeň do profilu TH29 (29 kg/m). Pro 

váhový stupeň profilu TH34 (33,9 kg/m) a TH36 (35,9 kg/m) je rychlost závislá na 

velikosti poloměru oblouku, tzn. pro R  2500 mm se použije rychlost 21 m/min a pro R < 

2500 mm rychlost 16 m/min. Pro výztuž zušlechtěnou je rychlost stanovena na 16 m/min. 

Schéma rozmístění linek znázorňuje Příloha 5. 

 

1- horní oblouk   2- boční oblouk 

Obr. 15 Konstrukce z ohýbaných tyčí [17] 
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Linka č. 2 

Na této lince se převážně vyrábí důlní ocelová výztuž z profilů TH29, TH34 a TH36. Stáří 

linky je 17 let a je ze všech linek nejmladší. Výrobní kapacitu linky znázorňuje obrázek 16. 

Výroba obráceného profilu TH29 je výrobou velmi náročnou, o čemž svědčí malá kapacita 

tohoto profilu, které lze během jedné směny docílit (je téměř o 50 % menší než u profilů 

ostatních). Průměrná výrobní kapacita linky je 77,5 tun za jednu pracovní směnu (7,5 

hod.). Součástí výrobní linky je ukládací zařízení, které je zapotřebí pro výrobu rovných 

tyčí požadovaných délek. 

 

Obr. 16 Kapacita linky č. 2 

Technologické uzly linky č. 2 

 rozřaďovací rošt s hnaným valníkem 

 dopravník s ukládačem zbytkových tyčí 

 hydraulické nůžky s odpadovým hospodářstvím 

 spojovací dopravník s přestavitelnými dorazy 

 ukládač rovných tyčí (2 sekce) 

 hydraulická ohýbačka 

 mechanický odběr výztuží 

 zařízení na ukládání výztuží 

 hydraulická zařízení (stanice, panely, chlazení linky) 
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Linka č. 3 

Na této lince lze vyrábět důlní ocelovou výztuž z profilů K21, K24, TH21, TH29. Výrobní 

kapacitu linky znázorňuje obrázek 17. Kapacitní odchylky u profilů K21 a TH21 

v porovnání s K24 a TH29 jsou odůvodněny rozdílnou profilovou hmotností. Průměrná 

výrobní kapacita linky je 70,75 tun za jednu pracovní směnu (7,5 hod.). Součástí výrobní 

linky je rovněž ukládací zařízení, které je zapotřebí pro výrobu rovných tyčí požadovaných 

délek. 

 

 

Obr. 17  Kapacita linky č. 3 

 

Technologické uzly linky č. 3: 

 rozřaďovací rošt s hnaným valníkem 

 hydraulický přítlačný válec 

 obslužný pult 

 hydraulický váleček před střižnou jednotkou 

 excentrický lis vč. válečkové dráhy a stavitelných dorazů 

 ukládač rovných tyčí  

 obraceče tyčového materiálu vč. válečkové dráhy 

 ohýbací stroj a výpustka 

 mechanický odběr výztuží 
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Linka č. 4 

Na této výrobní lince lze profilové tyče ohýbat standardně i obráceně. Sortiment, který tato 

linka vyrábí, znázorňuje obrázek 18. Na rozdíl od linek č. 2 a 3 nemá tato výrobní linka 

ukládač rovných tyčí, což je její slabá stránka. Průměrná výrobní kapacita za jednu 

pracovní směnu (7,5 hod.) je 54 tun. 

 

 

Obr. 18  Kapacita linky č. 4 

Technologické uzly linky č. 4: 

 rozřaďovací rošt s hnaným valníkem 

 hydraulický váleček před střižnou jednotkou 

 excentrický lis vč. válečkové dráhy a stavitelných dorazů 

 obraceče tyčového materiálu vč. válečkové dráhy 

 ohýbací stroj a výpustka 

 mechanický odběr výztuží 

Linka č. 5 

Na této lince lze vyrábět standardně ohýbanou důlní ocelovou výztuž pouze z profilů K21 

a K24. Výrobní kapacitu linky znázorňuje obrázek 19. Linka nemá ukládač rovných tyčí. 

Z technologického hlediska to není možné. 
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Technologické uzly linky č. 5: 

 rozřaďovací rošt s hnaným valníkem 

 dvojice tažných válců vč. brzdícího zařízení před lisem 

 excentrický lis vč. válečkové dráhy a stavitelných dorazů 

 odsunovací zařízení vč. obraceče profilů 

 zařízení pro odsun a ukládání vadných tyčí před ohýbacím strojem 

 ohýbací stroj a výpustka 

 odsávací zařízení 

 mechanický odběr výztuží 

 

 

 

Obr. 19  Kapacita linky č. 5 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 Rozřazovací pracoviště 

Ve skladě polotovarů provozu 65 (v 

hale C) se nachází profilové tyče typu 

K a TH v délkách 7,1 m až 14,4 m. 

Tyto profilové tyče jsou vstupním 

materiálem výrobních zařízení DOV. 

V hale C se dále nacházejí čtyři 

rozřazovací pracoviště. Jedno z nich 

zobrazuje obrázek 20. Tzv. nahazovací 

pracoviště jsou vstupní částí každé 

výrobní linky. Každé z nahazovacích pracovišť je obsluhováno jedním zaměstnancem, 

jehož profese je dle interního popisu pracovního místa pojmenována jako „Nahazovač“.   

Nahazovač během své pracovní směny zajišťuje ukládání svazků na ukládací rošt pomocí 

mostového jeřábu. Následně odděluje tyče rozřaďovacím klíčem a nahazuje vstupní 

materiál na válečkový dopravník, který profilové tyče dále posouvá do střihacího lisu 

výrobní linky. Posun rovných tyčí k střihacímu lisu nenarušuje výrobní takt linky.  Jedná 

se o fyzicky namáhavou práci. Nahazovač za jednu směnu ručně nahodí na dopravník až 

devadesát tun materiálu. 

5.1.1 Slabá místa pracoviště 

Zmíněná hala C, která je součástí výrobní haly DOV, je pouze zastřešená. Venkovní 

klimatické podmínky negativně ovlivňují nejen uskladněný materiál, ale hlavně pracovní 

podmínky nahazovačů. V zimním období bývá skladovaný materiál pokryt vrstvou sněhu 

nebo ledu a pracovníkům rozřazovacího pracoviště se s takovým materiálem obtížně 

manipuluje. Rovněž je obtížná identifikace materiálu. Pokud tyče pokrývá sníh, led či jiné 

nečistoty, je značení, které se provádí již na hrubé válcovně, nečitelné. Případný omyl tedy 

nelze vyloučit. Chladné dny (nejen v zimních měsících) nepříznivě ovlivňují výkon, ale 

převážně zdraví všech pracovníků, kteří v hale tráví celou svou pracovní směnu.  

 

Obr. 20 Nahazovací pracoviště 
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Návrh řešení 

1/ Investicí do uzavření haly vybudováním vnějších obvodových stěn bude odstraněn 

problém, týkající se vlivů způsobených změnou klimatických podmínek. Nejen materiál, 

ale hlavně pracovníci, nebudou vystaveni nepříznivému počasí. Čas strávený během 

pracovní směny bude pro nahazovače snesitelnější a manipulace s materiálem bude 

příjemnější. Tato inovace by přinesla zvýšení produktivity práce, snížení rizika úrazovosti 

nebo pracovní neschopnosti. 

2/ Automatizace rozřazovacího pracoviště nahradí manuální a fyzicky náročnou práci 

nahazovačů, kteří po dobu své směny nahodí na válečkový dopravník až devadesát tun 

materiálu. Práci nahazovačů by tak vykonávalo plně automatizované zařízení na 

elektricko-pneumatický pohon se zdvihacím zařízením (s hydraulickou rukou nebo 

magnetem). Tato investiční akce přinese úsporu čtyř pracovních sil (snížení mzdových 

nákladů), dále přispěje ke zvýšení produktivity a efektivity výrobního procesu a eliminuje 

riziko pracovních úrazů.  

Posouzení obou variant: 

K odstranění slabých míst haly C byla navržena dvě řešení. Z technologického  

a ekonomického hlediska je nejschůdnější varianta první. Investice do rekonstrukce haly 

jistě nebude tak nákladná jako investice do nového, plně automatizovaného zařízení. 

V hale C se nacházejí čtyři rozřazovací pracoviště a každé z nich by muselo projít 

náročnou změnou. Návrh takového zařízení vyžaduje mnoho času, nápadů a hlavně 

financí. Z tohoto důvodu se doporučuje investice do první procesní inovace. 

5.2 Ukládací zařízení výrobní linky 

Ukládací zařízení (tzv. ukladač) rovných tyčí je součástí výrobních linek č. 2 a 3. Na 

obrázku 21 je možné vidět umístění tohoto ukladače u výrobní linky. Každá linka, která má 

tento typ zařízení, zvyšuje svou produktivitu při zpracovávání DOV. Plán výroby je 

schopen flexibilněji reagovat na požadavky obchodníků, kteří se snaží vyhovět svým 

zákazníkům, poptávající rovný profil určité délky. Na lince, jejíž součástí je ukládací 

zařízení, je tedy možno vyrábět nejen ohýbanou výztuž, ale také rovné tyče. Rovné 

profilové tyče tvoří nemalou část výrobního portfolia provozu 65. Linky jsou schopny 
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vyrobit tyče o délkách 1000 – 7000 mm ze všech typů nabízených profilových řad. Délka 

7000 mm je limitována technologickými možnostmi ukládacího zařízení. 

Výhody linky s ukládacím zařízením: 

 vyšší flexibilita a produktivita, 

 méně přestaveb, 

 efektivní výroba (možnost výroby ohýbaných i rovných tyčí), 

 vyšší výtěžnost linek, 

 efektivnější zpracovávání vstupních a výběhových délek, 

 úspora materiálu, ztrátových časů (zvýšení čistého pracovního času). 

 

 

 

 

Důvody plánovaných prostojů výrobních linek: 

 Preventivní a prediktivní údržba výrobních linek 

 Výměna válců – přestavba linky 

 Výměna nožů 

 Mazání agregátů 

 Hlavní přestávky – svačina, oběd 

 Školení a porady 

 Testování nového výrobku (skládání nového výkresu) 

 Klidové (hygienické) přestávky – hluk, horko, zima 

 

Obr. 21 Výrobní linka s ukládacím zařízením 
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5.2.1 Kritická místa výrobních linek   

Celkový čas výroby, a tudíž dobu plnění zakázek, nepříznivě ovlivňují přestavby linek 

z důvodu neplánované výměny střihacích nožů. Četnost těchto nežádoucích přestaveb 

znázorňují tabulky 5 a 6. Tento typ přestavby negativně ovlivňuje výslednou výtěžnost 

linek č. 2 a 3. Tzn., že výrobní takt linky naruší vstup nové objednávky zákazníka, která 

vyžaduje jiný typ rovného profilu, než je na výrobní lince momentálně zpracováván. 

Průměrná roční ztráta na zisku, která z důvodu těchto typů přestaveb na linkách č. 2 a 3 

vzniká a která ovlivňuje jejich celkovou výtěžnost, bude vypočítána pomocí vzorce (2), 

uvedeného v této kapitole.  

Pro výpočet průměrné roční ztráty na zisku Z bude zapotřebí vypočítat podle vzorce (1) 

průměrnou kapacitní ztrátu Cz, která bude vynásobena hodnotou EBIT (průměrný roční 

zisk před zdaněním). Tabulky 4, 5 a 6 uvádějí základní data potřebná pro výpočty. 

Průměrná kapacita obou výrobních linek byla uvedena v kapitole 5.4.8. Doba přestaveb  

a hodnota EBIT byla získána z interních zdrojů provozu 65. Z důvodu citlivosti dat bude 

pro úpravu výpočtu použit neznámý koeficient. 

 Tab. 4 Průměrná roční EBIT a délka pracovní směny 

EBIT (Ø roční zisk před zdaněním/2013) 124 €/t     

doba jedné pracovní směny 7,5 hod 450 min 

 

 Tab. 5 Četnost přestaveb a průměrná kapacita linky č. 2 

LINKA 2 hodnota jednotka hodnota jednotka 

Ø kapacita (za směnu) 77,5 t 77 500 kg 

přestavby celkem/za rok 2013 40 hod 2 400 min 

z toho nežádoucí výměna nožů 20 hod 1 200 min 

 

 Tab. 6 Četnost přestaveb a průměrná kapacita linky č. 3 

LINKA 3 hodnota jednotka hodnota jednotka 

Ø kapacita (za směnu) 70,75 t 70 750 kg 

přestavby celkem/za rok 2013 51 hod 3 060 min 

z toho nežádoucí výměna nožů 15 hod 900 min 

 

VÝPOČET: 

a) Vyčíslení průměrné kapacitní ztráty z důvodu výměny nožů: 

            (1) Cz = tvn * Cvl    [t] 
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Cz … ø kapacitní ztráta [kg] 

tvn … doba přestavby z důvodu výměny nožů [min] 

Cvl ... ø kapacita výrobní linky [kg/min] 

 

1/ průměrná kapacitní ztráta na lince č. 2 

tvn (linka 2) = 1 200 min 

Cvl (linka 2) = 77 500 kg/7,5 hod = 77 500 kg / 450 min = 172 kg/min 

Cz = tvn * Cvl  = 1 200 * 172 = 210 000 kg = 210 t 

 

Při výrobě důlní ocelové výztuže na lince č. 2 vznikla během roku 2013 z důvodu výměny 

střihacích nožů průměrná kapacitní ztráta 210 tun. 

2/ průměrná kapacitní ztráta na lince č. 3 

tvn (linka 3) = 900 min 

Cvl (linka 3) = 70 750 kg/směna = 70 750 kg / 450 min = 157 kg/min 

Cz = tvn * Cvl  = 900 * 157 = 141 300 kg = 141,3 t 

Při výrobě důlní ocelové výztuže na lince č. 3 vznikla během roku 2013 z důvodu výměny 

střihacích nožů průměrná kapacitní ztráta 141,3 tun. 

b) Vyčíslení průměrné roční ztráty na zisku: 

 

            (2) 

 

Z … ø roční ztráta na zisku [€/rok] 

Cz … ø kapacitní ztráta [t] 

EBIT … ø roční zisk před zdaněním [€/t] 

 

1/ ø roční ztráta na zisku na lince č. 2 

Cz = 210 t 

EBIT = 124 €/t 

Z = Cz * EBIT  = 210 * 124 = 26 040 € 

Z = Cz * EBIT   [€] 
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Při výrobě důlní ocelové výztuže na lince č. 2 vznikla během roku 2013 z důvodu výměny 

střihacích nožů průměrná roční ztráta na zisku ve výši 26 040,- EUR. 

2/ ø roční ztráta na zisku na lince č. 3 

Cz = 141,3 t 

EBIT = 124 €/t 

Z = Cz * EBIT  = 141,3 * 124 = 17 521 € 

Při výrobě důlní ocelové výztuže na lince č. 3 vznikla během roku 2013 z důvodu výměny 

střihacích nožů průměrná roční ztráta na zisku ve výši 17 521,- EUR. 

 

Zhodnocení návrhu řešení: 

Výrobní linka bez ukládacího zařízení není schopna stříhat a zpracovávat rovné tyče. Tento 

typ výrobního zařízení je možné navrhnou pouze pro výrobní linku č. 4. Linka č. 5 

procesní inovaci z technologického hlediska vylučuje. Investice do ukládacího zařízení  

u výrobní linky č. 4 by zvýšila její flexibilitu a produktivitu. Tato efektivní změna by 

pozitivně ovlivnila výslednou výtěžnost linek č. 2 a 3, které trpí častými přestavbami 

z důvodu nežádoucí výměny střihacích nožů.  

Dalším pozitivem by byla skutečnost, že pokud nebude skladem optimální vstupní délka, 

bude linka č. 4 schopná stříhat rovné tyče s nižším procentem odpadu. Ještě větším 

přínosem by bylo umístění dvou ukládacích zařízení, které má např. linka č. 2. Bylo by 

možné vystřihávat dvě rovné tyče zároveň. Výtěžnost výrobní linky č. 4 by tak byla 

srovnatelná s výtěžností linky č. 2. 

Úpravou výrobní linky č. 4 bude eliminována průměrná roční ztráta na zisku výrobního 

provozu 65. Plán výroby bude pružněji reagovat na stále se zvyšující poptávku zákazníků. 

Investicí do ukládacího zařízení bude odstraněno slabé místo linky č. 4, která je bez tohoto 

typu zařízení schopna vyrábět pouze výztuž ohýbanou. Zároveň budou odstraněny kritické 

faktory, identifikované u výrobních linek č. 2 a 3, které negativně ovlivňují čas výroby, 

plnění zakázek a v neposlední řadě výsledek hospodaření (v roce 2013 vznikla provozu 65 

z důvodu přerušení výrobního taktu linky jiným vstupem průměrná roční ztráta na zisku ve 

výši 43 561 EUR; tzn. cca 1 177 mil. Kč). 
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5.3 Spolupráce prodeje a výroby 

Obchodní oddělení AMCL úzce spolupracuje s výrobním závodem 65. Zákazníkům bývá 

nabízena a dodávána výztuž v rovných délkách nebo ohýbaná, na základě dodaných 

výkresů (viz Příloha 7), které navrhuje a zpracovává konstrukční kancelář provozu 65 

v programu AutoCAD. Zpracovaný návrh výkresu musí být zákazníkem schválen před 

započetím výroby. Objednávka zákazníka musí tedy obsahovat nezbytné technické 

informace, mezi které patří název a počet kompletů výztuže příslušného typu včetně 

specifikace spojovacího materiálu, čísla příslušných technických norem jednotlivých druhů 

výztuže a specifikaci budoucího použití objednaného materiálu (včetně uvedení 

odběratelského teritoria). Pokud obchodník obdrží všechny potřebné informace, vloží vše 

do IS SAP, který následně zpracuje výrobní zakázku a konečný kontrakt pro zákazníka. 

Výrobní zakázky jsou dále podstoupeny provozu, kde jsou zaplánovány do výrobního 

procesu. Plánovač obdržené zakázky eviduje (nejen jejich množství v tunách, ale také 

rozměrové požadavky), k danému datu provede jejich součet a požadavek odešle provozu 

HCC, který následně informuje ocelárnu, která připraví požadované tavby. Následuje plán 

válcování a poté expedice požadovaného materiálu do skladu provozu 65 – DOV, kde čeká 

na další zpracování (stříhání a ohýbání). Tento výrobní řetězec znázorňuje obrázek 21. 

5.3.1 Kritická místa výrobního řetězce  

Obrázek 22 zobrazuje kritická místa výrobního řetězce, který byl popsán v předchozí 

kapitole. Pokud obdrží plánovač od obchodníků dodatečné objednávky (první kritické 

místo), musí původně uzavřený plán výroby změnit. Tato skutečnost přináší i jiný druh 

změn v podobě častých přestaveb linek. Provoz se tak může ocitnout ve výrobním skluzu  

a zákazník neobdrží svůj materiál včas.  

1      2    

POŽADAVEK  PLÁN  OBJEDNÁVKA  PLÁN  SKLAD  

OBCHODU   VÝROBY   TAVBY   VÁLCOVÁNÍ   HALA C   

           

        3   

   kritické místo   EXPEDICE  VÝROBA   

      DOV   DOV  

 

Obr. 22   Kritická místa výrobního řetězce 
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Druhým kritickým místem bývá válcovací plán válcovny, který nepracuje na základě on 

– line systému přijímání objednávek. Pokud např. provoz 65 objedná materiál první den 

daného měsíce, může na něj čekat pět, šest nebo i deset dní, což mnohdy negativně 

ovlivňuje dobu plnění zakázek. 

Třetí kritické místo, které negativně působí na celkový čas výroby, vzniká u samotného 

procesu výroby DOV při zpracovávání výrobních délek (tzv. výběhů). Při zpracovávání 

tyčí větších délek, než je zapotřebí, vzniká odpad. Práce s výběhy brzdí zakázkové plnění. 

Střihací zařízení linek provádějí více střihů a stroje jsou více zatěžovány. Zpracovávání  

a manipulace s výběhy tak oddaluje čas potřebný ke splnění zakázky pro konečného 

odběratele. 

Návrh řešení 

1/ Eliminovat první kritické místo již ve fázi přijímání nového požadavku od zákazníka. 

Novou zakázku nejprve konzultovat s plánovačem výroby a poté informovat zákazníka o 

možném termínu realizace. Pokud bude termín plnění pro odběratele neakceptovatelný, 

pokusí se obchodník diplomatickou cestou zákazníkovi vysvětlit, z jakého důvodu nelze 

jeho požadavek splnit v kratším termínu. Pokud bude i přesto zákazník trvat na svém 

požadavku, měla by se jeho přání výrobní jednotka přizpůsobit nebo najít jiný kompromis. 

Zákazník je nejvýznamnějším energetickým zdrojem současnosti i budoucnosti a měli 

bychom maximálním úsilím zabránit jeho ztrátě. Neměl by to být on, kdo by se měl 

přizpůsobit podmínkám výroby, ale výroba by se měla přizpůsobit zákazníkovi. 

2/ Pokud by se výběhy zpracovávaly přímo na válcovně, odstranil by se tak problém 

kritického místa č. 3. Tato varianta by vyžadovala změnu vnitropodnikové směrnice, která 

stanovuje, že výběhové délky zpracovává provoz 65 ve své vlastní režii. Změna by 

vyvolala snížení výrobních nákladů provozu 65 a zvýšení produktivity výroby DOV.   

Posouzení obou variant: 

Pokud by měl být proveden výběr pouze jednoho z výše uvedených návrhů na zlepšení, byl 

by to návrh 1/. Tato varianta je s přihlédnutím na technologické a ekonomické faktory 

variantou nejméně nákladnou. 
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5.4 Zvýšení kvality materiálu 

Budoucnost ocelových profilů je směřována k vyšším hmotnostním stupňům a unifikaci 

typu výztuží. Jednou z možností je zaměření se na zušlechťování (tepelné zpracování) 

profilů. Tato cesta je poměrně nákladná a je třeba hledat jiné řešení. Nabízí se varianta 

použití mikrolegované oceli. Úpravou chemického složení stávajícího materiálu z jakosti 

31Mn4 bude možné docílit požadovaných pevnostních vlastností při relativně nízkých 

nákladech na výrobu. Tabulka 7 ukazuje porovnání mechanických vlastností a chemického 

složení dvou jakostí.  

Tab. 7 Porovnání mechanických a chemických vlastností dvou jakostí 

 jakost 31 Mn 4 jakost H500M 

Chemické složení [%] stávající hodnoty nová vyvíjená jakost  

C  

Si  

Mn  

Al  

P, S  

0,30 – 0,36 

0,20 – 0,50 

0,80 – 1,10 

min 0,02 

max 0,0035 

max 0,25 

max 0,45 

max 1,60 

max 0,04 

max 0,02 

Mikrolegované prvky 

V 

Ti 

Nb 

  

max 0,15 

max 0,05 

max 0,06 

Mechanické vlastnosti [MPa] Stávající hodnoty [min] Nová jakost [min] 

Re 

Rm 

A5 

350 

550 

18 % 

480 

650 

20 % 

 

Doporučené porovnávací (nadstandardní) zkoušky: 

 ohybové zkoušky, 

 prokluzové zkoušky, 

 zabudování profilů ve zkušebním důlním díle, 

 zkoušky počtu renovací, 

 simulace a modelování pro posouzení záměn profilů. 
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Cíl doporučených zkoušek: 

Postupné deformační zpevnění pomocí tahové zkoušky – cílem tohoto experimentu bude 

prokázat vliv tahové deformace za studena na mechanické vlastnosti profilů. 

Zkoušky rázem v ohybu – tato zkouška má za úkol vlivem deformací porovnat meze kluzu 

u různých TH profilů. 

Praktickými zkouškami lze potvrdit provedené výpočty zpevňování základního materiálu 

tahovou deformací.  

Doporučený postup testování nového materiálu:  

Testování důlních profilů prověřit na min. třech tavbách a zkušebně odválcovat v profilu 

TH29 pro zkušební důlní dílo. Důlní výztuže vyrobit navrženou technologií výroby, která 

bude zahrnovat kombinaci použití nového typu chemického složení. Výztuž bude 

zpracována řízeným válcováním za tepla a následně rovnána za studena a nakonec ohýbána 

s daným poloměrem do požadovaného tvaru. 

Během procesu výroby budou odebrány zkušební vzorky, které budou následně testovány. 

Výsledky testů budou porovnány s navrženými požadavky a prokážou tak, zda lze pomocí 

nového chemického složení dosáhnout požadovaných vlastností pro novou jakost. 

Vzhledem k použití tyčí důlních profilů od rovných až po poměrně široký rozsah poloměrů 

bude pro výpočet únosnosti nutné počítat s nejnižšími garantovanými vlastnostmi rovných 

tyčí. 

Ekonomický pohled na úsporu nákladů: 

Nová jakost se bude vyznačovat vyššími mechanickými vlastnostmi, kterých bude 

docíleno změnou způsobu legování oceli. Důlní výztuži tak zvýšíme její přidanou hodnotu. 

Tato skutečnost bude mít vliv na výši vynaložených nákladů na legury a rovněž ovlivní 

konečnou výstupní cenu (což bude nejvíce zajímat zákazníka).  
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Předpokládaná úspora nákladů  

Předpokládanou úsporu nákladů ukazuje následující simulovaný příklad: 

NÁKLADY na legury u základního typu oceli (31Mn4) ............. 15  €/t 

NÁKLADY na legury u nového typu oceli (H500M) .................. 50  €/t 

NÁKLADY při použití tepelného zpracování oceli ..................... 200 €/t 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚSPORA NÁKLADŮ při výrobě oceli s upraveným chemickým složením = 

200 €/t – ( 50 €/t – 15 €/t ) = 165 €/t  

Pokud tedy bylo v roce 2013 vyexpedováno 700 tun zušlechtěného profilu, vznikla by 

úspora nákladů na zušlechtění 700 * 165 = 115 500 €/t v případě použití materiálu nové 

jakosti. 
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5.5 Vývoj prodeje důlní výztuže 

5.5.1 Celkový roční odbyt DOV 

V tabulce 8 je uveden tuzemský a zahraniční odbyt DOV v průběhu sledovaných let. Kolik 

tun z celkového prodeje činí odbyt těžšího profilu TH29 znázorňuje přehledněji obrázek 

23. Jak se v průběhu let 2009 – 2013 vyvíjely tržby za prodej důlní výztuže ukazuje 

obrázek 24.   

 

    Tab. 8 Celkový roční odbyt DOV 

[t/rok] 2009 2010 2011 2012 2013 

tuzemsko 20 271 26 433 28 642 27 520 22 045 

z toho TH 6 693 16 480 19 502 18 948 14 480 

export 15 939 14 258 12 699 13 898 12 717 

z toho TH 7 565 10 047 9 667 10 745 9 670 

∑: 36 210 40 692 41 341 41 418 34 763 

z toho TH 14 258 26 527 29 168 29 693 24 150 

  

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Q
u

a
n

ti
ty

 (
tu

n
y
)

2009 2010 2011 2012 2013

Rok

Prodej DOV

celkový prodej

procej TH profilu

 

Obr. 23 Prodej důlní ocelové výztuže 

Horizontální analýza prodeje DOV:  

Horizontální rozbor dat uvedených v tabulce 8 informuje o tom, že prodej důlní výztuže 

nijak zvlášť neovlivnila hospodářská krize, která průmyslový svět postihla nejvíce v letech 

2009 a 2010. Po roce 2009 prodej DOV výrazně vzrostl. Pokles je naopak zaznamenán až 

v roce 2013. Tento značný pokles lze odůvodnit výrazným snížením zájmu ze strany 

tuzemských odběratelů (převážně OKD) o tento druh materiálu. Důvody jsou bezesporu 

hlavně ekonomického rázu. Obrázek 23 potvrzuje, že zájem o těžší důlní profil má 
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stoupající tendenci. Proto je v budoucnu potřeba se na těžší profilovou řadu více zaměřit  

a vyhovět tak stále sílící poptávce po tomto typu DOV. 

5.5.2 Analýza vývoje tržeb z prodeje DOV 

Vývoj tržeb za prodej důlní ocelové výztuže ve sledovaném období není příznivý. Od roku 

2009 je zaznamenán výrazný pokles celkového zisku (viz Obr. 24). Příčinou tohoto 

poklesu jsou výrobní náklady, které narostly nejvíce v letech 2010 – 2012, což zisk 

výrazně ovlivnilo (viz Tab. 9). Prodejní cena výši zisku jistě také ovlivnila, ale pouze 

nepatrně. Během sledovaného období má střídavě vzestupnou a klesající tendenci, s ne 

příliš velkými výkyvy. V budoucnu je tedy zapotřebí zaměřit se fixní a variabilní náklady 

(převážně na cenu vstupního materiálu), které od roku 2010 výrazně stouply (ve srovnání 

s rokem 2009). 

 Tab. 9 Vývoj tržeb z prodeje DOV 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

cena  
359 352 376 361 344 

[EUR/t] 

Ebitda costs 
233 282 329 313 298 

[EUR/t] 

Ebitda (zisk) 
125 71 48 48 47 

[EUR/t] 

celkový zisk 
4 526 311 2 889 112 1 984 380 1 988 051 1 633 848 

[EUR/rok] 
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Obr. 24 Vývoj tržeb důlní ocelové výztuže 
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5.6 Situační analýza prodeje DOV 

K situační analýze prodeje důlní ocelové výztuže společnosti AMO bude zvolen jeden ze 

základních nástrojů strategického managementu – SWOT analýza (viz Tab. 10). Úkolem 

této analýzy bude zamyslet se nad vnitřními a vnějšími prvky dodavatelského řetězce. 

K vnitřním faktorům patří silné a slabé stránky a k vnějším zase mohou patřit nevyužité 

příležitosti a podceňované hrozby. K vnitřním vlivům zcela jistě patří lidský kapitál, 

zkušenosti, tradice, duševní vlastnictví se vším vybavením a kapacitami. Příležitosti  

a hrozby jsou řazeny mezi vnější faktory (neboli do tzv. externí analýzy), ale tyto jsou do 

značné míry ovlivněny faktory interními.  

SWOT analýza může být výborným koučovacím nástrojem, který nás prostřednictvím 

čtyř zdánlivě jednoduchých položek donutí přemýšlet o tom nejelementárnějším, co 

ovlivňuje naši činnost, spojenou v tomto případě s výrobou důlní ocelové výztuže. Tuto 

analýzu má smysl dělat tehdy, pokud máme v úmyslu něco změnit nebo když hledáme 

nové cesty, co a jak dělat lépe a správně. Je třeba ale pamatovat na to, že ze závěrů SWOT 

analýzy by se neměla dělat unáhlená rozhodnutí, neboť se jedná pouze o dílčí část situační 

analýzy. Jedná se o univerzální nástroj, který nás má donutit přemýšlet. 

Matice variantních strategií (viz Tab. 11) umožní vyhodnotit situaci, ve které se provoz 

DOV nachází a jaké vlivy na něj působí. Matice je výstupním prvkem vyhodnocené 

SWOT analýzy a hlavním cílem je redefinovat konkurenční výhody a určit budoucí 

strategii provozu. Strategie je klíčovým pojmem, určující poslání a dlouhodobé cíle 

podnikání. Pomáhá určit činnost, na kterou je třeba se v budoucnu zaměřit, alokuje zdroje, 

potřebné pro dosažení zamýšlených záměrů.  
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Tab. 10  SWOT analýza prodeje důlní ocelové výztuže 

Příležitosti                            (O) Hrozby                                (T) 

 

- inovace produktu a procesu (změna 

používaného typu profilu, nová jakost, 

linky s ukládacím zařízením) 

- oslovení nových obchodních partnerů 

v oblasti hlubinného dobývání 

- stoupající poptávka po výrobcích vyšší 

jakosti 

- nové trendy v oblasti výstavby důlních 

děl, výstavba tunelů, štol 

- uspokojování stále se zvyšujících 

požadavků zákazníka (kapacita 

objednávky, kvalita a cena výrobků a 

služeb, komplexní plnění objednaného 

sortimentu, dodací termíny apod.) 

- propagace, internet, veletrhy 

 

 

- výrobní samostatnost některých států 

v oblasti výroby důlní ocelové výztuže 

- ztráta zákazníka (stále se zvyšující 

požadavky na kvalitu a cenu výztuže, 

vliv globálního konkurenčního 

prostředí) 

- kolísavé ceny vstupů (cena surového 

železa, oceli, šrotu, kolísavost měny) 

- platební morálka zákazníků (hrozba 

vzniku nedobytných pohledávek) 

- agresivní chování zákazníků na trhu 

 

Přednosti                              (S) Nedostatky                      (W) 

 

- tradice a stabilní výrobní program 

- zákazníky uznávaná kvalita důlní 

ocelové výztuže 

- významné postavení mezi 

průmyslovými výrobci celého světa 

- rozsáhlé uplatnění při zakládání důlních 

děl a při ražení tunelů a štol   

- flexibilita v oblasti poptávky, nabídky, 

objednávky a výroby 

- finanční politika podniku 

- vysoký technologický standard a 

odborná pracovní síla 

- nízká zmetkovitost  

- vývoj vyšší jakosti (výroba šlechtěné 

výztuže) 

- benchmarking (získávání zkušeností 

v rámci skupiny ArcelorMittal) 

 

 

 

- zastaralé výrobní linky  

- linky bez ukládacího zařízení rovných 

tyčí 

- obtížné pracovní podmínky na 

rozřazovacím pracovišti (hala C) 

- neuspokojivá spolupráce s oddělením 

expedice důlní ocelové výztuže 

- zpracovávání výrobních délek (výběhů)  

- problémy s plněním termínů dodávek 

(schvalovací procesy objednacích 

návrhů) 

- výroba profilu TH40 (omezení 

produkce v rámci výrobních možností) 

- nežádoucí přestavba linek z důvodu 

výměny střihacích nožů  
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Tab. 11 Matice variantních strategií provozu DOV 

SO strategie 

maxi-maxi 

WO strategie 

mini-maxi 

 

1. Využitím kontaktů a zkušeností v rámci 

skupiny AM docílíme přiblížení se potřebám 

amerického trhu v oblasti budování důlních děl, 

šachet a tunelů a možností nalezení nových 

obchodních partnerů z oblasti hlubinného 

dobývání v zemích jako je Argentina, 

Kolumbie a Peru. 

2. Maximálnímu zamezení zmetkovitosti a 

zaměřením se na vývoj vyšší jakosti a inovaci 

procesu, budeme uspokojovat stále se zvyšující 

požadavky zákazníka, jak na tuzemském, tak i 

na zahraničním trhu. 

3. Využitím tradice v dané oblasti a stabilního 

výrobního procesu maximálně posílit propagaci 

důlní ocelové výztuže nejen prostřednictvím 

internetu, ale hlavně svou osobní účastí na 

tuzemských a světových veletrzích. 

 

 

1. Snížením poruchovosti výrobních linek na co 

nejnižší možnou míru (např. investicí do 

náhradních dílů) a odstraněním kritických míst 

výrobních linek, zvýšíme procento úspěšné 

realizace výrobní zakázky a tím docílíme 

maximální spokojenosti zákazníka. 

2. Odstraněním problému s umístěním žádaného 

profilu TH40 do sortimentu výrobního závodu 

maximalizujeme svou šanci prosadit se i na trhu 

států Jižní Ameriky. 

3. Urychlením procesu schvalování objednacích 

návrhů v oblasti nakupovaných šroubových 

spojů (odběrateli velmi žádané) maximálně 

uspokojíme stále se zvyšující požadavky 

zákazníků 

  

 

ST strategie 

maxi-mini 

WT strategie 

mini-mini 

 

1. Využitím zavedeného stabilního výrobního 

programu a zaměřením se v maximální míře na 

vývoj speciálních jakostí a procesní inovaci, 

eliminujeme neúspěch prosadit se i na trhu 

některých států, které jsou výrobně samostatné 

v oblasti výroby důlní ocelové výztuže (např. 

Turecko a Bulharsko). 

2. Maximálním využitím svého významného 

postavení a rozsáhlého uplatnění v daném 

odvětví povede k eliminaci nebezpečí ztráty své 

pozice v globálním konkurenčním prostředí. 

3. Chytrou finanční politikou, např. uzavíráním 

smluv s ekonomicky nestabilními státy s 

platební podmínkou „100% platba předem“ 

nebo jištění bankovní zárukou či akreditivem 

minimalizujeme (nebo zcela odstraníme) riziko 

vzniku pohledávky. 

 

1. Schválením částečných investic do oprav nebo 

přídavných zařízení výrobních linek 

minimalizujeme nejen jejich poruchovost, ale i 

ztrátu budoucího zisku a eliminujeme riziko 

svého oslabení v konkurenčním okolí. 

2. Zkrácením doby schvalovacího procesu 

objednacích návrhů a odstraněním 

komunikačních problémů mezi výrobním a 

expedičním oddělením minimalizujeme nejen 

hrozbu špatné platební morálky zákazníka, ale 

hlavně jeho ztrátu. 

3. Eliminovat problémy s dodržováním podmínek 

dodávek, což umožní udržet se v konkurenčním 

prostředí. 

4. Minimalizovat omezení výroby profilu TH40 a 

tím eliminovat riziko ztráty zákazníka v 

lokalitách, kde je tento profil preferovaný. 
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5.6.1 Vyhodnocení situační analýzy  

Na základě vyhodnocení SWOT analýzy prodeje důlní ocelové výztuže ve firmě 

ArcelorMittal Ostrava a.s. se analyzovaný výrobní závod nachází v situaci SO – strategie 

maxi-maxi. Přednosti posuzovaného výrobního závodu výrazně převládají nad interními 

nedostatky a externími hrozbami.  

Firma by měla maximálně využít všech možných příležitostí k získání nových zákazníků. 

Dále by se měla zaměřit na upevnění svého postavení na trhu a kvalitní nabídku svých 

služeb zastrašit konkurenci. Další velkou příležitostí je nabídka komplexních služeb 

v oblasti dodávek důlní ocelové výztuže včetně spojovacího materiálu. Strategickou pozici 

výrobku na trhu lze posílit zaměřením se na marketingový mix, na tzv. „4P“ (Product, 

Price, Promotion, Placement). 

Výroba důlní ocelové výztuže patří mezi tradiční produkty společnosti AMO 

s vynikajícími referencemi a nachází své rozsáhlé uplatnění při zakládání důlních děl a 

tunelů po celém světě. Při realizaci a plnění zakázek je plně využívána tradice a dobré 

jméno společnosti, vysoký technologický standard a vysoká kvalita. I přes tuto skutečnost 

by měl mít výrobní závod za cíl neustálé zvyšování jakosti vyráběného produktu  

a zkvalitňování výrobního procesu. 

5.7 Závěrečná shrnutí navržených inovací 

1. Doporučení 

Rozšířením výrobního sortimentu o zákazníky požadovaný profil TH40 si společnost 

může vybudovat silnější postavení na trhu v daném odvětví a také tam, kde do současné 

doby nepůsobila (např. státy Jižní Ameriky). Tato varianta je ovšem velmi nákladná. 

Nabízí se ekonomičtější řešení. Zvýšení kvality stávajícího materiálu bude schůdnější 

variantou. Zvýšením užitných vlastností stávajících důlních profilů (převážně typů TH), 

bude vyhověno požadavkům trhu. Bude tak uspokojena stále se zvyšující poptávka po 

výztužích z kvalitnějšího (pevnějšího) materiálu. Tato produktivní inovace pozitivně 

ovlivní výši vynaložených nákladů na legury a přinese roční úsporu nákladů ve výši 

115 500 EUR, což bude nejvíce zajímat zákazníka. 
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2. Doporučení 

Vybudováním obvodového zdiva u skladu polotovarů provozu 65 (v hale C) budou 

odstraněny kritické faktory, ovlivňující produktivitu a zdraví nahazovačů, pracujících na 

čtyřech rozřazovacích pracovištích v hale C. Vnější klimatické podmínky nebudou 

ovlivňovat chod tohoto pracoviště. Zaměstnanci ocení příjemnější pracovní prostředí  

a snadnější manipulaci s uskladněným materiálem. Tato změna pozitivně ovlivní nejen 

produktivitu pracovníků, ale sníží riziko absencí, vznikajících z důvodu pracovní 

neschopnosti. 

3. Doporučení 

Investicí do ukládacího zařízení pro výrobní linku č. 4 bude odstraněno její slabé místo, 

které ovlivňuje její produktivitu a efektivitu. Linka bude schopna vyrábět rovné délky 

požadovaných rozměrů. Doporučená procesní inovace pozitivně ovlivní výslednou 

výtěžnost a celkový čas plnění výrobní zakázky nejen linky č. 4, ale také linek č. 2 a 3, 

které trpí přestavbami z důvodů nežádoucí výměny střihacích nožů. Navržené zlepšení 

bude oceněno převážně z ekonomického hlediska. Roční ztráta na zisku se totiž v roce 

2013 v průměru pohybovala ve výši 43 561 EUR.   
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6. ZÁVĚR 

Jedním z cílů diplomové práce bylo poukázat na to, že výroba a prodej důlní ocelové 

výztuže bude pro společnost AMO stále zajímavá a že budoucí zisk z prodeje pozitivně 

ovlivní celkový výsledek hospodaření společnosti. Dalším cílem bylo nalézt řešení, které 

zefektivní výrobní proces na výrobních linkách, lokalizovat kritická místa výrobního 

řetězce, která nepříznivě ovlivňují čas plnění zakázek a navrhnout východiska, která by 

zvýšila celkový objem výroby důlních profilů a tím pozitivně ovlivnila výsledek 

hospodaření provozu 65. 

Provoz 65 – Důlní ocelové výztuže je zaměřen na procesní výrobu a čelí mnoha 

specifickým požadavkům. Aby mohl fungovat efektivně, musí se zaměřovat na snižování 

nákladů, dodržovat termíny dodávek, zvládnout lavinu různých předpisů a dbát na 

bezpečnost. Pokud zvládne řízení všech proměnných veličin, ovlivňující celkový výsledek 

výroby, bude vysoce produktivním provozem a posílí svou pozici v konkurenčním 

prostředí. Cílem provozu 65 by mělo být neustalé zvyšování jakosti důlních profilů  

a zkvalitňování výrobního procesu. 

Největším dodavatelem koksovatelného uhlí pro ArcelorMittal Ostrava, a.s. je společnost 

OKD, a.s. (Ostravsko – karvinské doly, dále OKD). Společnost OKD je zároveň největším 

tuzemským odběratelem důlní ocelové výztuže vyrobené ve společnosti AMO. Od roku 

2013 se společnost OKD potýká se značnými ekonomickými problémy (za tři čtvrtletí 

2013 společnost vykázala čistou ztrátu 13,2 miliardy Kč). S ohledem na tyto informace by 

mělo dojít k přehodnocení strategie výroby a odbytu ostravské DOV. Doporučuje se 

navázat spolupráci s jinými těžebními společnostmi a nabídnout zkušební dodávky. 

Prioritou bude vyhovět požadavkům zákazníků a uspokojit jejich poptávku po výztuži 

z výšepevných (mikrolegovaných) ocelí a zabránit tak hrozícímu poklesu produkce důlní 

ocelové výztuže, která se projevila v roce 2013. 

Zavedením optimalizované technologie výroby DOV pro zlepšení finálních vlastností 

důlního profilu povede nejen k uspokojení požadavků zákazníků, ale také ke zvýšení 

celkového objemu produkce a konkurenceschopnosti výrobce důlních výztuží. 

V neposlední řadě dojde ke snížení materiálové náročnosti ve fázi výroby a aplikace. 
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Možné použití profilů nižší hmotnosti (při zachování jejich vlastností únosnosti) usnadňuje 

manipulaci v dolech a zvyšuje tak bezpečnost práce. Postupné změny technologií 

v hlubinném dobývání vyžadují použití těžších profilů (např. poptávaný TH40 profil). Aby 

si společnost AMO v tomto ohledu zachovala konkurenční výhodu, musí se tomuto trendu 

přizpůsobit. Možným řešením je nahradit těžký profil profilovou řadou z výšepevných 

ocelí. Nová jakost, která se bude vyznačovat vyššími mechanickými vlastnostmi, zvýší 

přidanou hodnotu ostravské výztuži a zákazníka potěší nižší cena výztuže ve srovnání 

s cenou výztuže zušlechtěné.  

V roce 2009 došlo ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. k výraznému omezení 

výroby. Důvodem byla hospodářská krize, která byla v uvedeném roce nejsilnější. Výroba 

surového železa poklesla o 39 % oproti možným výrobním kapacitám a podnik byl v tomto 

roce ztrátový. Analýza vývoje tržeb z prodeje důlní ocelové výztuže (viz kapitola 5.5.2) 

ovšem dokazuje, že byl provoz v krizovém roce 2009 velmi silný. To je jen důkazem toho, 

že výroba důlní ocelové výztuže patří mezi tradiční produkty společnosti AMO a nalézá 

své uplatnění na domácím a zahraničním trhu a to nejen z důvodu, že je jediným výrobcem 

důlních profilů na území České republiky. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem věřím, že management společnosti AMO 

podpoří některou navrženou inovaci, která pozitivně ovlivní celkový objem výroby důlní 

ocelové výztuže a v neposlední řadě celkový výsledek hospodaření společnosti AMO.  
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