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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou automobilového trhu a možnostmi 

uplatnění plochých a dlouhých výrobků z oceli společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. na 

tomto trhu. Cílem diplomové práce je analyzovat současný stav automobilového trhu 

České republiky, jeho požadavky na ploché a dlouhé výrobky z oceli a z této analýzy 

vycházet při formulaci návrhů a doporučení týkající se možnosti uplatnění společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. na tomto trhu. V kapitole 3 jsou zpracovány požadavky 

automobilového průmyslu zejména na ploché výrobky z oceli, na certifikace nutné pro 

dodávky do tohoto odvětví a dále na trendy ve vývoji materiálu pro automobilový průmysl. 

V kapitole 4 je zpracována analýza vývoje českého automobilového průmyslu. Stěžejní 

částí je pak kapitola 5 obsahující návrhy a doporučení pro zadavatele diplomové práce. 

Klí čová slova: automobilový průmysl, automobilový trh, ocel, ploché výrobky z oceli, 

dlouhé výrobky z oceli, certifikace 

 

Summary 

This diploma thesis is dealing with the analysis of the automotive industry and the 

possibilities and oportunities of using of the flat and long steel products of the company 

ArcelorMittal a.s. at this market. The aim of this diploma thesis is to analyze the present 

situation of the automotive market in Czech Republic, its requirements for flat and long 

steel products and to give the proposals and recommendation for the supply of the steel 

products of the company ArcelorMittal a.s. for the automotive market. The requirements of 

the automotive market, new trends in input material for automotive market are included in 

the chapter No.3. The analysis of the market is worked out in the chapter No.4. The main 

part is the chapter No.5 containing proposals and recommendation for the diploma thesis 

submitter. 

Keywords: automotive industry, automotive market, steel, flat steel products, long steel 

products, certification 
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

A80   tažnost 

Cmax   obsah uhlíku 

HCC   označení válcovací tratě 

n   koeficient anizotropie 

PA   polyamid 

PBT   polybutyentereftalát 

Rp0,2   mez kluzu 

Rm   mez pevnosti 

Si+Almax  obsah křemíku a uhlíku 

3D   trojrozměrný 

 

Cizojazyčné zkratky 

ANFIA  konsorcium značek automobilů Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari 

BH   Bake Hardening 

CAD   Computer Aided Design 

CCFA   konsorcium německých značek automobilů 

CP (CPW)  Complex Phase Steels(vícefázové ocele) 

CQ   Commercial Quality (ocel běžné kvality) 

DDQ   Deep Drawing Quality (hlubokotažná ocel) 

DP   Dual Phase Steel (dvoufázové ocele) 

DQ   Drawing Quality (tažná ocel) 

EDDQ   Extra Deep Drawing Quality (zvlášť hlubokotažná ocel) 



EDDQ-S   Extra Deep Drawing Quality – Super (extra hlubokotažná ocel)  

Euro NCAP  European New Car Assessment Programme 

FIEV   konsorcium značek automobilů Renault, Citroen, Peugeot 

HSS   High Speed Steel (rychlořezná ocel) 

IF   Interstitial Free Steel (ocel bez intersticií) 

MS   Martensitic Steel (martenzitická ocel) 

TRIP Transforming Induced Plasticity  

TWIP   Twinning Induced Plasticity 
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1 Úvod 

Automobilový průmysl rostl v posledních letech velmi dynamicky a stal se 

nejsilnější průmyslovým odvětvím nejen v České republice, ale i dalších státech střední 

Evropy, zvláště na sousedním Slovensku. Předpokládal se vysoký růst automobilového 

průmyslu a to díky rozjezdu automobilky PSA v Trnavě, KIA v Žilin ě a nedávnému startu 

automobilky Hyundai v Nošovicích. 

Český automobilový průmysl se zásadním způsobem podílí na celkových 

hospodářských výsledcích České republiky. Významný je jeho podíl z hlediska tvorby 

HDP a zaměstnanosti. 

Automobilky představují v automobilovém průmyslu vrchol pyramidy. Pod tímto 

vrcholem jsou jejich dodavatelé, kteří se dělí na vrstvy, pro které se vžilo anglické 

označení „tier“, podle stupně finalizace svého výrobku. Velkou sílu automobilového 

průmyslu v České republice vytvářejí právě dodavatelé a to všech vrstev, včetně hutních 

společností. 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití plochých a dlouhých 

výrobků z oceli v automobilovém průmyslu. Cílem diplomové práce je analyzovat 

současný český automobilový trh, jeho velikost a růst, a možnosti společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. prosadit se na tomto trhu. 

Práce je rozdělena do těchto základních částí: 

• První část obsahuje seznámení se společností ArcelorMitttal Ostrava a.s. 

(kapitola 2). 

• Druhá část popisuje využití dlouhých a plochých výrobků z oceli včetně 

nových trendů v oblasti používaných materiálů v automobilovém průmyslu 

(kapitola 3). 

• Třetí část je zaměřena na analýzu českého automobilového trhu (kapitola 4).  

• Ve čtvrté části jsou formulovány návrhy a doporučení pro společnost 

ArcelorMittal Ostrava a.s. vycházející z předchozí analýzy a ze 

získaných poznatků (kapitola 5). 
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2 Charakteristika podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je největším hutním podnikem (výrobcem 

oceli) v České republice a je součástí skupiny ArcelorMittal, která je největší světovou 

ocelářskou společností. [10] 

Historie společnosti se začala psát v padesátých letech minulého století, kdy došlo 

k osamostatnění jižního závodu tehdejších Vítkovických železáren a vznikla Nová Huť 

Klementa Gottwalda, národní podnik. Největší technologický vývoj společnost 

zaznamenala v devadesátých letech spuštěním zařízení plynulého odlévání. [10] 

V roce 2003 koupil v rámci privatizace Novou Huť Lakshmi Mittal, jehož strategie 

je založena především na restrukturalizaci a modernizaci upadajících oceláren. Vznikla tak 

ISPAT Nová Huť, a. s. V roce 2006 došlo ke sloučení Mittal Steel se světovou dvojkou 

hutního průmyslu Arcelorem, vznikl tak světový gigant a v důsledku toho se změnil i 

název ostravské společnosti na dnešní ArcelorMittal Ostrava, a.s. [10] 

 

2.1 Výrobní činnost podniku 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Produkce 

společnosti je tvořena výrobou koksu a koksochemických výrobků, surového železa, 

dlouhých výrobků, plochých výrobků, strojírenských výrobků a výrobou energií. [10] Pro 

účely této diplomové práce budou dále popsány a komentovány závody technologie 

zaměřené na dlouhé a ploché ocelové výrobky. 

Závod 14 – Válcovny 

Závod 14 vyrábí a dodává dlouhé válcované výrobky určené pro stavby a 

konstrukce na tuzemském i zahraničním trhu. Hotovní tratě prezentují dvě profilové tratě a 

drátová trať, které zajišťují široký sortiment profilů a drátů. Válcovací trať HCC vyrábí 

střední a hrubou profilovou ocel od jednoduchých tyčí kruhových přes tvarové profily až 

po profily speciálních průřezů. Tato trať vyrábí také profily ocelových výztuží a plochou 

ocel šířky 130 až 170 mm. Kontidrátová trať vyrábí ocelový drát válcovaný za tepla o 

průměrech 5,5 – 14 mm a tyče pro výztuž do betonu menších průměrů. Středojemná 
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válcovna 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. [10] 

Závod 16 – Minihuť pásová 

Výroba za tepla válcovaných plochých výrobků má dlouholetou tradici. V roce 

1999 byla dokončena zásadní modernizace výrobního zařízení (bramového kontilití a nová 

širokopásová válcovací trať P1500 typu Steckel) s roční produkcí tratě P 1500 dle 

sortimentu max. 1,27 mil.tun/rok. Pás je vyráběn z ocelí konstrukčních, konstrukčních se 

zvýšenou pevností, konstrukčních pro tváření i pro hluboké tváření za studena, 

konstrukčních uhlíkatých, konstrukčních nízkolegovaných (se zvýšenou odolností proti 

atmosférické korozi; pro elektrotechnické účely; dvoufázových), mikrolegovaných. Pás je 

vyráběn v tloušťkách od 1,5 do 15 mm, v šířkách od 740 do 1550 mm, v provedení s 

hladkým povrchem, nebo s oválnými výstupky. Svitky o max. hmotnosti 32,6 t za tepla 

válcovaných pásů jsou dodávány přímo zákazníkům (cca 40 %) nebo zpracovávány na 

podélných, příčných a profilovacích linkách v rámci závodu 16. Odběratelem pásů je 

rovněž ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., který je používá pro výrobu spirálově 

svařovaných trub. Od června 2006 je součásti závodu 16 také provoz 165 Svodidla se 

žárovou zinkovnou. [10] 

 

2.2 Výrobní program 

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování 

surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a 

ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a 

silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními 

obslužnými závody. [10] 
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2.2.1 Dlouhé výrobky 

Užití tyčové oceli a nosníků: Ocelové konstrukce, stropní překlady, stožáry elektrických 

rozvodů, různé výrobky strojírenství, výkovky, zábradlí, díly pro schodiště, stojany a další 

Užití betonářské oceli: výroba armovacích sítí a armatur pro výztuž do betonu 

Užití válcovaného drátu: výroba taženého drátu, výroba armovacích sítí, po tažení za 

studena: plotové dílce, pletivo, nákupní vozíky, hřebíky, spojovací součásti, vázací dráty 

Speciální profily: lehké jeřábové a důlní tratě, pro výrobu vysokozdvižných vozíků 

 

Tab. 1 Výrobkové řady dlouhých výrobků [10] 

Tyčová ocel 

Tyče ocelové kruhové válcované za tepla Ø 10 -110 mm 

Tyče ocelové ploché válcované za tepla šířky 18-170 mm tloušťky 5 - 60 mm 

Tyče ocelové průřezu L rovnoramenné válcované za tepla 40x40 mm - 130x130 mm 

Tyče ocelové průřezu L nerovnoramenné válcované za tepla 100x60 mm – 140x90 mm 

Tyče ocelové průřezu T válcované za tepla 40mm a 80 mm 

Nosníky 

Tyče ocelové průřezu I válcované za tepla IPN: 140, 160, 180, 200, 220 

Tyče ocelové průřezu IPE válcované za tepla IPE:140, 160, 180, 200, 220 

Tyče ocelové průřezu HEA/HEB (IPB, IPB) válcované za tepla HEA/HEB: 100, 120, 
140 

Tyče ocelové průřezu U válcované za tepla UPN 
50,65,80,100,120,140,160,180,200,220 

Tyče ocelové průřezu UE válcované za tepla UE: 80,100,120 

Speciální profily 

Tyč ocelová průřezu I155 pro závěsné dráhy 

Kolejnice pro důlní a polní dráhy 93/18 a 115/24 

Kolejnice jeřábová JKL 55 

Tyč průřezu UD 100, UD120 a UD 140 

Tyč průřezu C pro výrobu pólů elektromagnetických brzd 

Betonářská ocel 
Tyče ocelové pro výztuž do betonu – Ø 10-32 mm 

Drát ocelový žebírkový pro výrobu betonářských tyčí Ø 6-12 mm  

Drát válcovaný Ø  5,5 – 14 mm  
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2.2.2 Ploché výrobky 

Užití plochých výrobků: Žluté zboží (bagry, buldozery, manipulátory), výroba 

svařovaných trubek pro rozvody vody, plynu a ropy – tzv. produktovody, svodidla, ocelové 

konstrukce, výpalky, tenkostěnné profily. Po dalším zpracování ve válcovnách za studena: 

plechy pro elektrotechniku, bílé zboží (skříně praček, ledniček atd.) a díly pro 

automobilový průmysl (drobné díly a příslušenství). [10] 

 

Tab. 2 Výrobkové řady plochých výrobků [10] 

Pásy široké válcované za tepla 

tloušťky 1,5 -13 mm 

šířky 1000 -1550 mm 

svitky 18 -33 t 

Plechy válcované za tepla svazky max. 5 t 

Pásy široké válcované za tepla, podélně 
dělené 

tloušťky 1,5 - 8 mm 

šířky 20 - 1530 mm 

Plechy se vzorkem: za tepla válcované 
svitky a plechy s oválnými výstupky 

standardní rozměry pro plechy jsou 
1000x2000, 1250x2500 a 1500x3000 
mm 

Pásy a plechy válcované za tepla se 
zvýšenou odolností proti atmosférické 
korozi 

tloušťky 3,0 -12,0 mm 

šířky 1000 -1550 mm 

svitky 18 -33 t 

 

2.3 Dceřiné společnosti 

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.  je tradičním výrobcem elektrotechnické oceli. 

Kromě výroby dynamo oceli, která slouží převážně k výrobě elektromotorů, rotorů a 

statorů, tato společnost patří mezi celosvětových třináct výrobců oceli transformátorové, z 

níž jsou vyráběny transformátory. Společnost je významným výrobcem za studena 

válcovaných ocelí. Portfolio výroby představují oceli hlubokotažné a elektrotechnické, ale 

také pozinkovaná zemnící páska a drát. [8] 

V roce. 2008 se závodem společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. stala 

společnost Válcovna za studena ve Vítkovicích – původně samostatná dceřiná společnost 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Válcovna za studena vyrábí hlubokotažné, 

konstrukční, uhlíkové, legované, mikrolegované oceli a vázací pásy. Pásy válcované za 

studena jsou výrobky, zhotovené z pásů válcovaných za tepla dalším válcováním za 
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studena k dosažení předepsaných vlastností, zlepšení jakosti povrchu a dosažení 

přesnějších rozměrů. Pásy jsou dodávány buď ve svitcích, nebo podélně dělených pruzích 

ve stavu žíhaném, za studena zpevněném i zušlechtěném s různou jakostí povrchu i 

provedením hran a jsou určeny k dalšímu zpracování především ve strojírenském, 

automobilovém, elektrotechnickém a spotřebním průmyslu. [9] 

Válcovna za studena prošla auditem společností TÜV Management Service GmbH, 

renomované německé certifikační společnosti, který prokázal, že všechny požadavky 

normy VDA 6.1 v segmentu plochých výrobků byly splněny s celkovým výsledkem 92,7% 

bodů. Tento certifikát je nezbytnou podmínkou pro dodávky do automobilového průmyslu, 

splňuje nejnáročnějších komplexní normu ISO/TS 16949 pro dodávky pro automobilový 

průmysl, který kromě systému jakosti zahrnuje i procesy v oblasti ochrany životního 

prostředí, bezpečnosti práce a finanční controlling. Společnost tak reagovala na intenzivní 

rozvoj a poptávku automobilového průmyslu a jejich subdodavatelů V současné době tvoří 

odbyt do tohoto segmentu asi 30% z celkového objemu tržeb společnosti. [9] 

Válcovna za studena je tedy jako jediná společnost skupiny ArcelorMittal Ostrava 

v segmentu plochých výrobků držitelem certifikátu VDA 6.1 pro dodávky ocelových pásů 

válcovaných za studena pro automobilový průmysl. [9] 

Válcovna za studena patří svým charakterem výroby do té nejnižší vrstvy 

dodavatelů automobilového průmyslu, ale přesto je pevným článkem dodavatelského 

řetězce automobilového průmyslu. Válcovna za studena považuje dodávky do 

automobilového průmyslu za klíčové. Od března 2006 zapojila do činnosti Sdružení 

automobilového průmyslu České republiky jako pozorovatel. [9] 

Aplikace výrobků Válcovny za studena v automobilovém průmyslu jsou zobrazeny 

v Příloze 1. [9] Odběratelé těchto výrobků jsou uvedeni v Příloze 2. [9] 
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3 Využití dlouhých a plochých výrobků v automobilovém 

průmyslu 

Dlouhé výrobky se v automobilovém průmyslu využívají jako řídící tyče, výkovky 

apod. Z důvodů požadavku na snižování hmotnosti automobilů není pro dlouhé výrobky 

větší uplatnění. Ploché výrobky jsou naopak v automobilovém průmyslu mnohem více 

zastoupeny, např. jednotlivé plechové součástky automobilů, jako je karoserie, kapota 

dveře apod., mnohé konstrukční díly jako jsou výztuhy dveří, nárazníky, součástky zámků 

apod. 

 

3.1 Ploché ocele používané v automobilovém průmyslu 

Podle detailního znázornění materiálového konceptu oblasti tzv. klobouku karoserie 

(viz Obr. 1), jsou zde zastoupeny ploché ocele od hlubokotažných materiálů (nevybarvené) 

přes mikrolegované, DP, TRIP, CPW ocele až po díly tvářené za tepla. Na volbu materiálu 

má vliv mnoho parametrů, jako například požadavky na funkci dílu, hmotnost, 

vyrobitelnost, cena a v neposlední řadě dostupnost materiálu na trhu v požadované kvalitě 

a tloušťce. [19] 
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Obr. 1 Detailní znázornění materiálového konceptu [19] 

 

Za studena válcované ploché ocele pro výrobu karoserií v automobilovém průmyslu 

musí z materiálového hlediska splňovat různorodé požadavky viz Obr. 2. 

 

 

Obr. 2 Požadavky kladené na plechy pro karoserie [4] 

 

V poslední době rostou požadavky na snižování hmotnosti automobilů s cílem 

snížit spotřebu surovin při jejich výrobě a provozu. Dochází tím k redukci spotřeby 

pohonných hmot s příznivým dopadem na životní prostředí. Z celkové hmotnosti 
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automobilu střední třídy je podíl karoserie 26%, podvozku 23%, výbavy 22%, pohonů 

21%, tekutých médií 5% a elektrických zařízení 3%. Největší potenciál na snižování 

hmotnosti tedy poskytuje karoserie. Z materiálového hlediska je pro snižování hmotnosti 

karosérie nejpříznivější používání ocelí s vyšší pevností (tj. ocelí s vyšší mezí kluzu). [4] 

 

Typy plechů používaných v automobilovém průmyslu [19]: 

• Hlobokotažné plechy z ocelí uklidněných hliníkem 

- plechy běžné kvality (CQ - Commercial Quality) 

- tažné plechy označené (DQ - Drawing Quality) 

- hlubokotažné plechy (DDQ - Deep Drawing Quality) 

- zvlášťhlubokotažné plechy (EDDQ - Extra Deep Drawing Quality) 

- superhlubokotažné plechy (EDDQ-S - Extra Deep Drawing Quality – Super) 

• Refosforizované (použití pro povrchové díly automobilů se zvýšeními požadavky na 

odolnost vůči vtlačení) a mikrolegované ocele 

• Plechy z IF ocelí bez intersticií 

• Plechy z IF ocelí s BH efektem 

• Plechy z vysokopevnostních ocelí 

- Plechy z DP ocelí (dvoufázové ocele) 

- Plechy s trensformačně indukovanou plasticitou (TRIP-ocele) 

- Plechy z TWIP ocele (partnersky indukované plasticity) 

- Plechy z CP ocelí (vícefázové ocele) 

- Termomechanicky zpracované nízkolegované ocele  

Trendy ve vývoji plechů pro automobilový průmysl znázorňuje Příloha 3. [19] 

 

3.1.1 Plechy z IF ocelí bez intersticií (intersticial free) 

Jedná se o ocel s velmi nízkým obsahem uhlíku a dusíku, do které je přidáno malé 

množství Ti a Nb k zamezení nežádoucího zpevnění způsobeného zbytkovým množstvím 

C a N interstiticky rozpuštěných ve struktuře. Chrom je hlavní legující prvek a nevázaný 

na uhlík určuje odolnost proti korozi. Tato ocel je odolná stárnutí i po žárovém zinkování. 

Nachází využití při výrobě tvarově složitých dílů, jako jsou blatníky, kryty dveří apod. [17] 



Jan Třeček: Požadavky automobilového průmyslu v ČR 
 

2009  10 

 

3.1.2 Plechy z IF ocelí s BH efektem (měkké oceli s řízenou mezí kluzu) 

Pro velkoplošné povrchové díly automobilů se používají plechy z ocele 

s vytvrzováním při vypalování laku (BH efekt). Tepelně-deformační stárnutí materiálu při 

teplotě 170° C způsobuje zvýšení pevnostních vlastností o cca 40 MPa, čím plech získává 

zvýšenou odolnost vůči vtlačení a deformaci. [4] Podstata procesu umělého stárnutí (BH 

procesu) je stabilizace dislokací interstitickými atomy C a N. Podmínkou pro BH proces je 

dostatečně vysoký podíl interstitických atomů. [11] 

 

3.1.3 Plechy z DP ocelí (dvoufázové-vysokopevnostní) 

Dvoufázové ocele se využívají např. jako výztuhy dveří v podobě uzavřeného 

profilu. Pro tyto plechy jsou charakteristické tyto vlastnosti: dobrá tvařitelnost, vysoká 

pevnost a citlivost na teplotu.[15] 

 

Tab. 3 Tabulka dvoufázových ocelí a jejich vlastnosti [19] 

Materiál 

Mez kluzu 

Rp0,2 

[MPa] 

Pevnost 

Rm 

[MPa] 

Tažnost 

A80 

[%] 

Koeficient 

anizotripie 

n 

[-] 

Obsah 

uhlíku 

Cmax 

[%] 

Obsah křemíku 

+ hliníku 

Si+ALmax 

[%] 

DP-K 270 – 350 >500 >25 0,16 0,140  

DP-K 380 – 460 >600 >18 0,12 0,140  

DP-W 600 330 – 450 580 24 0,15 0,015 2,0 
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Obr. 3 Využití DP plechu z dvoufázové oceli ve voze Škoda Octavia [19] 

 

3.1.4 Plechy s trensformačně indukovanou plasticitou (TRIP-ocele) 

Tento materiál je atraktivní pro svou dobrou svařitelnost ve spojení s vysokou 

pevností, což vytváří předpoklady pro výrobu vysokopevnostních komponent pro auta o 

zvýšené tuhosti a vyšší absorpční kapacitě. V souhrnu toto vlastně znamená dosažení vyšší 

konstrukční pevnosti při snížené hmotnosti vozidla (možnost vyšší absorpce kinetické 

energie při rázu (srážce), možnost výroby komponent lisováním v jedné operaci). Jako 

příklad aplikace materiálu je dimenzování karosériových sloupků. [1] 

Vyznačují se dobrými pevnostními vlastnostmi a při tváření za studena vykazují 

výbornou tažnost. Během jejich plastické deformace dochází k přeměně austenitu na 

deformačně indukovaný martenzit, který významně přispívá k celkovému zpevňování 

materiálu. Díky tomu se deformace postupně přerozděluje rovnoměrně po celé 

deformované zóně součásti a tím nedochází v kritických místech k lokální kumulaci 

deformace. TRIP ocel se využívá např. na sloupky A a B. [1] 
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Tab. 4 Tabulka plechů se zbytkovým austenitem a jejich vlastnosti [19] 

Materiál 

Mez kluzu 

Rp0,2 

[MPa] 

Pevnost 

Rm 

[MPa] 

Tažnost 

A80 

[%] 

Koeficient 

anizotropie 

n 

[-] 

Obsah 

uhlíku 

Cmax 

[%] 

Obsah křemíku 

+ hliníku 

Si+ALmax 

[%] 

RA-K 38/60 ≥380 ≥600 26 ≥2,20 0,22 2,2 

RA-K 42/80 ≥420 ≥800 22 ≥2,18 0,22 2,2 

 

 

Obr. 4 Crash testy TRIP oceli – T 800 při rychlosti 58 km/h [19] 
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Obr. 5 Porovnání struktury B sloupku staré a nové Škody Octavia [19] 

 

3.1.5 Plechy z TWIP oceli 

Aplikace oceli TWIP představuje nový přístup k řešení designu materiálů pro 

zvýšení bezpečnosti karosérií automobilu. Při hodnocení materiálových charakteristik 

vysoko manganového materiálu se vycházelo z úrovně jeho deformovatelnosti při bočním 

nárazu vozidla. Tato oblast je podstatně menší než je tomu při frontální kolizi. Existuje zde 

menší objem, který se může podílet na pohlcení rázové energie. To znamená, že 

konstrukční zpevnění jako je tomu u dveří, sloupců karoserie a podlahy vytváří reálné 

předpoklady pro snížení rychlostivtlačování stranové části při nárazu vozidlo/vozidlo. [1] 

Využití TWIP ocele je tedy ve výrobě pevnostních dílů automobilu s požadavky na 

vysoké úrovně deformačního zpevnění a vynikající plastickou odezvou. [1] 

Přidání molybdenu všeobecně zvyšuje korozivzdornost, zvláště odolnost proti 

chloridům způsobujícím důlkovou korozi. [1] 

TWIP a TRIP oceli – nově koncipované materiály o vysokém obsahu manganu se 

základní austenitickou mikrostrukturou byly vyvíjeny v rámci ocelářské skupiny 

ArcelorMittal. Výše uvedené materiály jsou charakteristické vysokou pevností, vysokou 

plastickou odezvou, kompatibilitou s konvenčními způsoby výroby a zpracováním 

konstrukčních ocelí (plynulé odlévání, válcování, vč. výroby tenkých pásů, lisovatelnost 
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konstrukčních dílů, svařitelnost). Dále tyto materiály vytvářejí reálné předpoklady pro 

dosažení významných hmotnostních úspor, což vyplývá jednak z vysokého obsahu hliníku 

(cca 11%) a částečně ze zvýšeného obsahu manganu (průměrně cca 25%). [1] 

 

3.1.6 Plechy z CP ocelí (vícefázové ocele) 

Vícefázová ocel s velmi jemnou feritickou strukturou s vysokým podílem tvrdých 

fází, které jsou dále zpevněny jemnými precipitáty. Vícefázová ocel se v automobilu 

používá hlavně na těch místech karoserie, které jsou z hlediska bezpečnosti řidiče a 

pasažérů nejkritičtější, tzn. u dílů jako jsou sloupky mezi bočnicemi a střechou.[15] 

 

3.1.7 Plechy z MS ocelí (martenzitické ocele) 

Obsahuje z korozivzdorných ocelí nejvyšší obsah uhlíku. Ocel, ve které se struktura 

v průběhu zpracování téměř úplně přeměnila na tvrdý martenzit. Tato ocel je používána na 

výrobu vysoce zatěžovaných součástí. [11] 

Martenzitické ocele mají nejvyšší obsah uhlíku od 0,08 % i nad 1 %. Pevnost v tahu 

se může značně zvýšit kalením; dosažená martenzitická struktura je feromagnetická a 

křehká; před použitím je nutné tuto strukturu popouštět. [11] 

 

Tab. 5 Martenzitické ocele a jejich vlastnosti [19] 

Materiál 

Mez 

kluzu 

Rp0,2 

[MPa] 

Pevnost 

Rm 

[MPa] 

Tažnost 

A80 

[%] 

Koeficient 

anizotropie 

n 

[-] 

Obsah 

uhlíku 

Cmax 

[%] 

Obsah křemíku 

+ hliníku 

Si+ALmax 

[%] 

CPW 900 min. 700 880-1050 min. 10 ≥0,20 0,18 0,8 

MSW 1200 min. 900 1200-1450 min. 5  0,18 1,0 
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Obr. 6 Využití martenzitické a vícefázové ocele v karoserii automobilu [19] 
 

3.2 Konkurenční materiály 

Ocel, jako klasický materiál používaný pro výrobu karosérií automobilů, je 

vystavena konkurenčním tlakům netradičních materiálů, ke kterým patří především hliník, 

umělé hmoty, speciální slitiny a kompozitní materiály. Jednou z možností zvyšování 

konkurenceschopnosti ocele je vývoj jakostí s vyššími pevnostními vlastnostmi, které 

současně zaručují dostatečný stupeň zpracovatelnosti lisováním. Dochází přitom 

k optimalizaci materiálu „na míru“ pro jednotlivé typy výlisků. To umožňuje snižovat 

hmotnost karoserie a redukovat spotřebu pohonných hmot ve shodě s požadavky výrobců 

automobilů. [4] 
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Obr. 7 Příklad složení vozu Škoda Octavia 1,9 l TDI, 74 kW, 5-ti stupňová převodovka [13] 

 

3.3 Certifikace pro dodavatele automobilového průmyslu 

3.3.1 Význam plánování jakosti pro dodavatele automobilového 
průmyslu 

V současné době velké množství českých společností bojuje s existenčními 

problémy (včetně výrobních společností hutního průmyslu). Jeden z nejdůležitějších 

faktorů úspěchu (resp. neúspěchu) je dosažení konkurenceschopnosti v dnešním tržním 

prostředí. Být konkurenceschopný znamená vyrábět kvalitní produkty s požadovanými 

parametry v nejkratším možném čase a s vynaložením co možná nejnižších nákladů. Je 

možné říci, že tato formulace je synonymem pro pojem jakost, která je v současnosti ve 

světě chápána jako neoddělitelná součást nákladů, rychlosti a spolehlivosti. [5] 

O výsledné jakosti produktu se rozhoduje už v předvýrobních fázích, zejména pak 

ve fázích návrhu a vývoje produktu. Proto je důležité zaměřit management jakosti na tyto 

etapy podnikových procesů, což je výhodné i z hlediska ekonomického. Odhalení možných 

problémů už v předvýrobních etapách může až mnohonásobně snížit vynaložené náklady. 

Bohužel stále se nedaří odhalovat možné problémy už v předvýrobních etapách (viz 

Obr.1). [5] 
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Obr. 8 Graf vzniku a odhalování neshod v různých fázích života výrobku [5] 
 

Součástí managementu jakosti, která se soustřeďuje právě na předvýrobní etapy, je 

plánování jakosti. Zaměřuje se na stanovování cílů jakosti a na specifikování nezbytných 

provozních procesů a souvisejících zdrojů pro splnění stanovených cílů. Všechny tyto cíle 

jakosti musí být odvozeny od potřeb zákazníků. Příklady metod a nástrojů pro dosažení 

efektivních výsledků z plánování jakosti jsou uvedeny v Příloze 4. [3], [5] 

 

3.3.2 Požadavky standardů v oblasti plánování jakosti  

Pro dosažení konkurenceschopnosti (vyšší jakosti produktů) je důležité vybudování 

a udržování systému managementu jakosti organizace dle některého ze světových 

standardů. V České republice nejznámějším a nejpoužívanějším standardem jsou normy 

ISO řady 9000. [5] 

Po zavedení a udržování funkčního systému managementu jakosti může organizace 

požádat o udělení systémového certifikátu jakosti. Nejčastějším důvodem je, že tento 

certifikát po organizaci vyžadují jejich odběratelé, kteří tento vybudovaný, efektivně řízený 

a následně potvrzený certifikátem systém řízení jakosti považují za jeden z důkazů toho, že 

jejich dodavatelé jsou schopni vyrábět kvalitní produkty trvale. [5] 

Požadavky automobilového průmyslu jsou shrnuty ve standardech VDA 6.1 a 

QS 9000 (VW Group, Ford, General Motors a Chrysler BMW, Deimler - Benz, 

Mannesmann). Všechny organizace, které chtějí v současnosti dodávat své produkty 

podnikům z automobilového průmyslu, musí splňovat požadavky těchto standardů. To se 

netýká pouze přímých dodavatelů velkých automobilek, ale i subdodavatelů, kteří mohou 

stát úplně na začátku celého dodavatelského řetězce. Značná část komponent automobilu je 
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z kovových materiálů, týká se to proto i většiny metalurgických organizací. Mnoho 

organizací z tohoto průmyslového odvětví je nebo v budoucnosti by mohlo být 

potencionálními dodavateli nadnárodních automobilek, ať už přímými dodavateli nebo 

subdodavateli. Proto se musí hutnické podniky zabývat těmito standardy. [5], [6] 

Požadavky standardů VDA 6.1 a QS 9000 a ostatních obdobných evropských 

standardů pokrývá technická specifikace ISO/TS 16949. Shrnuje požadavky na systém 

jakosti amerických, italských (ANFIA – Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari), německých a 

francouzských (CCFA, FIEV – Renault, Citroen, Peugeot) výrobců automobilů a zástupci 

automobilového průmyslu by měla být v těchto státech všeobecně uznávána. [5], [6] 

Standardy VDA 6.1 a QS 9000 jsou obdobou norem ISO 9000, ale jsou doplněny o 

specifické požadavky automobilového průmyslu (VDA 6.1 – požadavky německých 

výrobců automobilů, QS 9000 – požadavky amerických výrobců automobilů). Ve srovnání 

se standardem ISO řady 9000 jsou tyto standardy mnohem přísnější a rozsáhlejší. Tabulka 

v Příloze 5 ukazuje porovnání požadavků norem ISO řady 9000, VDA 6.1 a QS 9000. [5] 

V České republice certifikace udělují společnosti jako např. TÜV-NORD a DNV 

Czech Republic. Certifikace VDA 6.1, QS-9000 a ISO/TS 16949 probíhá jako nadstavba 

nad certifikaci dle ISO řady 9000. Vzory certifikátů vydávanými společností TÜV-NORD 

– VDA 6.1, ISO/TS 16949:2002 jsou uvedeny v Příloze 6 a 7. 

Jediným držitelem certifikátu VDA 6.1 pro dodávky ocelových pásů válcovaných 

za studena pro automobilový průmysl ze skupiny ArcelorMittal Ostrava, a.s. je její dříve 

samostatná vítkovická dceřiná společnost NH Válcovna za studena. 

 

3.4 Trendy ve vývoji materiálů pro automobilový průmysl 

Hlavním trendem současného vývoje je především snižování hmotnosti automobilu 

z důvodu požadavků na snižování emisí oxidu uhličitého Při dodržení pevnostních, 

funkčních a bezpečnostních parametrů. 

. 
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3.4.1 Nasazení ocelí s vyšší pevností u nového modelu vozu Škoda 
Octavia  

Společnost Škoda Auto přinesla informace o designu, vývoji, simulaci, platformě a 

materiálovém konceptu svařované karoserie modelu Škoda Octavia, s označením II SK 

351 (viz Obr. 9). Ukázala, že podíl ocelí do meze kluzu 180 MPa klesl z 87% na 22% a že 

především u dílů rozhodujících o bezpečnosti vozu při nárazu (sloupek B, boční výztuhy, 

práh) již bylo užito ocelí s mezí kluzu nad 500 MPa (oceli DP 600, DP 800, CPW 900), 

tedy HSS typu Dual Phase. Z grafiky je materiálové provedení zřejmější. Největší podíl 

konstrukce, 65%, již nesou oceli s mezí kluzu 180 - 300 MPa, zatímco podíl ocelí s mezí 

kluzu více než 500 MPa vzrostl ze 2% na 6%. Výsledkem je moderní provedení s laserově 

pájenými spoji a spoji lepenými strukturními lepidly se střihovou pevností 15 a 35 MPa, a 

to při nižší hmotnosti vozu a větší bezpečnosti při EURO NCAP crash testech. [1] 

 

 

Obr. 9 Zobrazení rozdílu podílu meze kluzu u vozu Škoda Octavia a Octavia II [19] 
 

3.4.2 Simulační procesy v tváření – Virtuální metody vývoje nástrojů 
ovlivňují povrchové úpravy karoserie 

Významnou roli v posunu vývoje tvářecích prostředků hrají simulační procesy 

např. vývoj konstrukce nástrojů virtuálními metodami a simulace okrajových podmínek při 

tažení. Virtuální metody v konstrukci nástroje realizují design tvaru a optické účinky 
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povrchových úprav karoserie s přihlédnutím k možnostem technologie a výroby za únosné 

náklady. Do nedávné doby bylo možné zjistit defekty povrchových úprav vzniklé tvářením 

až v průběhu ověřování výroby. Simulace tvářecích procesů a techniky měření reflexních 

linií na zakřiveném povrchu ze simulace geometrií umožňují předem stanovit očekávané 

vysoké optické vlastnosti dané povrchové úpravy atraktivního designu vozu jako emočního 

faktoru prodeje. [1] 

 

 

Obr. 10 Vizualizace simulace reflexních linií při řešení optických vlastností povrchu konkávně-
konvexního přechodu přední kapoty vozu BMW Z4 (vlevo reflexní linie na dílu, vpravo požadovaný 

průběh reflexních linií z nástroje) [1] 

 

To umožňuje značné úspory v konstrukci tvářecího nástroje, dovoluje lehké CAD 

konstruování, splnění korozní životnosti, nasazení HSS a hliníku při splnění nároků crash 

testů. Na řešení tvářecích nástrojů pro dosažení požadovaných optických vlastností dílů 

karoserie pro vozy BMW se ukazuje možnost docílení "měkkých" linií a konvexně-

konkávních přechodů, geometrie ploch a hran hodnocením vlivu horního a spodního 

nástroje (s tolerancí několika µm), přidržování a zpětného odpružení. Při řešení blatníků se 

tak dociluje dříve nevídané „ostrosti“ hran. U lakovaných povrchů vychází podmínky 

simulace optických vlivů povrchových úprav z toho, že lidské oko ze vzdálenosti 200 mm 

má rozlišení asi 20 µm a lidský mozek je schopen sestavit 3D obraz s rozpoznáním 

nerovností 1 – 2 µm. Ze vzdálenosti 3 m je rozlišení jen 0,69 mm a mozek vnímá struktury 

vlnové délky do 1,38 mm jako lesk, do 15 mm jako "pomerančovou kůži" a nad 15 mm 

jako zakřivení nebo změnu tvaru. Při přiblížení se hranice rozlišovací schopnosti mění. [1] 



Jan Třeček: Požadavky automobilového průmyslu v ČR 
 

2009  21 

3.4.3 Koncepce optimálního použití polyamidu při snižování hmotnosti 
automobilu 

Při současné diskusi o ochraně životního prostředí cítí i výrobci automobilů 

povinnost snížit spotřebu pohonných hmot ve svých vozidlech. Příkladem konkurenčních 

materiálů a jedním ze způsobů je snížení hmotnosti vozidel použitím plastů. Lákavé 

možnosti při tom poskytují polyamid 6 a 66 i PBT. To je dále podporováno i současným 

vývojem typů materiálů s vysokou tekutostí taveniny, nových kombinací materiálů 

s organickou fólií a vložkami do struktury karoserie na její vyztužení. [7] 

Na 100 ušetřených kilogramů klesnou u vozidla emise CO
2 

asi o 13 gramů na 

kilometr. Jsou to právě plasty, které už jen pro svou nízkou měrnou hmotnost ve srovnání 

s kovy dávají velké možnosti ke snížení hmotnosti. Už dnes obsahuje automobil střední 

třídy asi 15 % plastů. Tento podíl v budoucnosti poroste díky novým způsobům konstrukce 

a/nebo kombinacím materiálů. Úloha však spočívá v tom, aby se vyvinuly nové 

konstrukční díly, které budou proti dnešnímu sériovému řešení nejen lehčí, ale nanejvýš 

stejně drahé. Vývoje v této oblasti se zabývá zkušený výrobce polyamidů 6 a66 a PBT 

LANXESS. [7] 

 

Snadno tekoucí plasty – od techniky tenkých k supertenkým stěnám 

Slibným těžištěm vývoje u LANXESS jsou především výrobky/plasty s vysokým 

indexem toku. Nejsou jen snadněji zpracovatelné, ale zmenší se též výdaje na údržbu, 

protože vnitřní tlak v zařízeních a opotřebení vstřikovacích linek u zpracovatelů se výrazně 

sníží. LANXESS je uvádí na trh například pod názvem Durethan® EasyFlow a Durethan® 

Xtreme Flow. Vysoká tekutost otevírá možnost dalších úspor na hmotnosti, protože řada 

konstrukčních dílů se dá konstruovat ještě tenčí a tím lehčí než dosud. [7] 

 

Vysoce plněný polyamid a PBT – extrémně tuhý a pevný 

Snadno tekoucí základní polymery dovolují o mnoho vyšší obsah plniv. Dva 

příklady od LANXESS jsou Durethan® DP BKV 60 H2.0 EF (PA 6) a Pocan® DP B 3160 

XF (PBT). Tak vysoce plněné výrobky se daly dříve těžko zpracovávat a způsobovaly 

vysoké opotřebení strojů. Dnes se však díky inteligentní úpravě receptury standardně 
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používají v automobilovém průmyslu. Vyšší teploty při zpracování nejsou potřebné. 

Opotřebení nástrojů odpovídá přípustnému opotřebení při zpracování obvyklého PA. 

Vysoce plněné PA 6, PA 66 i PBT jsou nejen tužší a pevnější, ale nad to pomáhají snižovat 

dobu výrobního cyklu a tím snižovat výrobní náklady, protože vzhledem k vyšší tepelné 

vodivosti a vysokému E-modulu mohou být podstatně dříve odebrány z formy při vyšších 

teplotách. [7] 

Pokud to připouští teplota trvalého používání, umožňují tyto a další nově vyvinuté 

typy PA a PBT využití v oblastech, které byly dosud určeny jen pro kovy nebo drahé 

speciální syntetické hmoty. Vysoce plněný PA 6 se dá použít na víka ventilů, olejové 

skříně převodovek, olejové moduly, držáky agregátů, nasávací potrubí i samonosné 

motorové vany. Pocan® DP B 3160 XF se hodí zvlášť na konstrukční díly, které jsou 

staticky velmi zatíženy a jsou vystaveny velkým napětím. Možné použití je např. na 

kloubové závěsy, strukturní prvky, ložisková pouzdra, kryt dynama nebo v oblasti 

užitkových vozidel na nástupné schody a pomůcky pro nastupování. [1] 

Přední deformační díl, při jehož novém vývoji se nyní použil Durethan® DP BKV 

60 H2.0 EF, byl ve srovnání se sériově vyráběným dílem asi o 35% lehčí (viz Obr. 11). 

Výhodná nižší hmotnost je samozřejmě spojena i se snížením nákladů. [7] 

 

 

Obr. 11 Ve srovnání s předešlým předním deformačním dílem se dosáhlo 35% snížení hmotnosti dílu bez 
zhoršení vlastností [7] 
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Odlehčená konstrukce s hliníkem a polymerní výztuží, tzv. „organickým plechem“ 

Možnost úspory hmotnosti poskytuje též kombinace lehkých kovů s plasty. To 

ukazuje příklad předního deformačního dílu v Audi TT (viz Obr. 12). [7] 

 

 

Obr. 12 V novém AUDI TT se připravuje první přední deformační díl v provedení ze složeného materiálu 
plast – hliník. Skládá se ze tří hliníkových plechů. Jako nástřik byl použit sklem vyztužený Durethan® 

BKV 30 (PA 6) [7] 

 

Jde o realizaci vysoce integrovaného spojení dílu plast-kov, kde se použil hliník na 

místo ocelového plechu, což vede k významné úspoře hmotnosti asi o 15 %. Jako plast se 

tu použil PA 6 (Durethan® BKV 30 H2.0), vyztužený 30 % skelných vláken. [7] 

Chytré spojení materiálů, které též významně pomáhá při úspoře hmotnosti, je 

kombinace Durethan® s organickým plechem. Toto spojení materiálů (Durethan + 

organický plech) dosahuje vyztužením nekonečnými vlákny zpevnění výlisku a jeho 

vynikající rozměrovou stabilitu. Toho se docílí vložením plastové polymerní výztuhy 

(organický plech) do vstřikovací formy. Polotovar je tvořen rohoží ze skelných vláken 

s polymerním nosičem a organickým plechem a může se vkládat do formy tvarově upraven 

buď hlubokým tažením anebo předehřátý. [7] 



Jan Třeček: Požadavky automobilového průmyslu v ČR 
 

2009  24 

I když tuhost těchto plně syntetických kompozitních materiálů nedosahuje při 

plném zatížení úroveň typického kompozitu plast-kov z polyamidu 6 a ocelového plechu, 

leží jejich horní mez pevnosti o něco výše. Příslušný díl je proto schopen absorbovat více 

energie (viz Obr. 13). [7] 

 

 

Obr. 13 Na nosníku Erlanger ukázaly 3-bodové ohybové zkoušky, že hybridní nosník z organického plechu 
(2 mm, TEPEX®) a Durethanu® BKV 30 je skoro dvojnásobně zatížitelný než hybridní nosník 

z ocelového plechu (0,7 mm) a Durethan® BKV 30 [7] 
 

Systémy kompozit – organický plech – vyvíjí LANXESS spolu s průmyslovými 

partnery a už dnes umožňují hospodárnou výrobu dílů v malých sériích 30 000 až 

50 000 ks. Proto je tato technologie stále zajímavější pro vozidla, která se vyrábějí 

v malých sériích. Možné použití je mimo jiné u dílů, které musí být plošně velmi tuhé, 

např. prohlubně pro náhradní kolo, přepážky v autě a prohlubně podlahy vozidla. [7] 

 

Vložky do struktury karoserie – snížení hmotnosti při zvýšení bezpečnosti 

I sama karoserie může být cíleně vyztužena polyamidem, aby se ušetřila hmotnost. 

To ukazuje příklad nové generace vstřikovaných vložek do skeletů, vyztužených nosníkem 

z PA 6 Durethan® DP BKV 35 H2.0 s obsahem skelných vláken. Devět těchto vložek se 
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postaralo o ušetření hmotnosti asi 12 kilogramů v karoserii Citroenu C4 Picasso. Jsou 

umístěny ve spodní části sloupu A, ve spodní i horní části sloupu B a v příčném nosníku 

nad zadní osou (viz Obr. 14). Současně se tím významně zvyšuje ochrana cestujících při 

nehodě. Je to proto, že vložené prvky zabraňují při havárii předčasnému vtlačení nebo 

selhání plochých částí tím, že podpírají plechy karoserie. Sendvičový systém může proto 

před selháním absorbovat více energie. Picasso C4 se mimo jiné i proto řadí k nemnohým 

vozidlům, která vyhověla nárazové zkoušce Euro NCAP s nejlepší známkou pěti 

hvězdiček. [7] 

 

 

Obr. 14 Vložky do struktury karoserie byly cíleně zabudovány do oblastí ohrožených nárazem a jsou 
umístěny v dolní části sloupu A, v dolní a horní části sloupu B a v příčném nosníku nad zadní osou [7] 

 

Štíhlé konstrukce využitím nových simulačních metod  

Sofistikovanější software CAE a nové simulační metody, jako jsou integrační 

simulace a topologická optimalizace, poskytují důležitý přínos ke snižování hmotnosti při 

současném využití výkonnosti dílů až na hranice možností. Při optimalizaci topologie se 

zkoumá místo instalace dílu a při uvážení příslušného zatížení se v definovaných krocích 

odstraňuje materiál (plast) z nenamáhaných částí. Postupným optimalizačním procesem, 
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který zohledňuje všechna důležitá zatížení dílu, se jako výsledek získá profil žebra, který 

vykazuje právě tu požadovanou tuhost (viz Obr. 15). U sériových předních nárazníkových 

dílů z kompozitu plast – kov se topologickou optimalizací dosáhlo významného snížení 

hmotnosti. [7] 

 

 

Obr. 15 Prototyp hybridního brzdového pedálu ve třech různých stadiích topologické optimalizace [7] 
 

Jak je vidět, ocelové prvky vyráběné společností AcelorMittal Ostrava a.s. pro 

automobilový průmysl, které tvoří významný podíl odbytu produkce, jsou ohrožovány 

alternativními materiály. Pro udržení konkurenceschopnosti je nezbytné nepřetržitě 

odborně analyzovat vývoj parametrů alternativních materiálů a výzkumem a výrobou 

reagovat na tyto trendy. 
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4 Analýza českého automobilového průmyslu 

4.1 Výrobci automobilů v ČR 

Výrobci motorových vozidel v České republice jsou uvedeni v následujícím 

obrázku (viz Obr. 16). Sdružení automobilového průmyslu zde zmiňuje jak současné 

výrobce, tak výrobce, kteří již výrobu ukončili. V tuzemsku působí 3 výrobci osobních 

automobilů: jihokorejská automobilka Hyundai v Nošovicích, TPCA (Toyota, Peugeot, 

Citroën) v Kolíně a Škoda Auto v Mladé Boleslavi, na Slovensku pak další 3: KIA 

v Žilině, VW v Bratislavě a Peugeot v Trnavě (viz Obr. 17). 

 

 

Obr. 16 Výrobci (značky) motorových vozidel [12] 
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Obr. 17 Výrobci automobilů v České a Slovenské republice [20] 
 

Pro české dodavatele automobilového průmyslu jsou důležité také automobilky 

působící v dalších zemích střední Evropy viz Obr. 18. 

 

 

Obr. 18 Výrobci osobních automobilů ve střední Evropě [20] 
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Jak již bylo zmíněno v úvodu, automobilky představují v automobilovém průmyslu 

vrchol pyramidy. Jejich dodavatelé se pak dělí na vrstvy (anglicky označené „tier“), podle 

stupně finalizace svého výrobku V České republice působí od roku 1989 Sdružení 

automobilového průmyslu, ve kterém se sdružují jak výrobci působící v automobilovém 

průmyslu, tak jejich dodavatelé viz Příloha 8. 

 

4.2 Vývoj hospodářství a automobilového trhu v roce 2008 

Světová ekonomika v roce 2008 významně zpomalila svůj růst. Hlavním důvodem 

bylo propuknutí hluboké finanční krize se všemi jejími negativními dopady – zánikem řady 

investičních bank, nejistotou na finančních trzích a zpomalením řady světových ekonomik. 

Ke globální dynamice tak výrazněji přispívaly asijské země, především Čína a Indie. 

Ekonomiky Evropské unie také zpomalily růst, některé z nich, jako například Irsko, 

Španělsko nebo Německo, se dostaly do recese, tedy vykázaly ve dvou po sobě jdoucích 

čtvrtletích záporný přírůstek HDP. [13] Jak vyplývá z celosvětových i tuzemských 

výsledků vývoje ekonomik, krize z roku 2008 se v roce 2009 dále prohlubuje a její další 

vývoj je velmi obtížně předvídatelný. 

 

4.2.1 Vývoj hospodářství 

Až do vypuknutí finanční krize světová ekonomika pokračovala ve svém růstu. 

Poté začala zpomalovat a v závěru roku zaznamenala pokles. Globální finanční krize se 

zpočátku jevila pouze jako problém nekvalitních hypoték, ale od poloviny září vstoupila do 

nové, intenzivní fáze a ohrožovala fungování celého globálního finančního systému. 

Negativně ovlivnila řadu bank, finanční a kapitálové trhy na celém světě zažily nebývale 

prudké propady. Rozvinuté země musely urychleně hledat nástroje na jejich stabilizaci. 

Ekonomická aktivita ve všech regionech začala prudce klesat, ceny komodit prošly 

rekordními poklesy. [13]  

Světová finanční a ekonomická krize se nevyhnula samozřejmě ani tak 

významnému odvětví, jakým je automobilový průmysl. Vedle přímého vlivu – nestability 

finančního trhu – bylo pro automobilový průmysl nejdramatičtějším dopadem krize 
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oslabení až ochabnutí poptávky způsobené růstem nezaměstnanosti a tedy souvisejícím 

poklesem kupní síly. 

Naprostá většina světových výrobců musela čelit významnému poklesu prodejů, 

který se nutně promítl do výsledků jejich hospodaření. Uvedený vývoj se pak logicky 

odrazil v dalším zpomalení růstu globální ekonomiky. [13] 

Česká ekonomika v roce 2008 zpomalila své tempo růstu hrubého domácího 

produktu. Hlavním důvodem bylo výrazné zpomalení růstu poptávky domácností a v 

závěru roku i zahraniční poptávky. Na pokles poptávky působila jak globální finanční 

krize, tak i nárůst spotřebitelských cen. I přes přebytek obchodní bilance byl rok 2008 pro 

české exportéry negativně poznamenán poklesem poptávky spojeným s finanční krizí a 

stagnací mnoha významných světových trhů. Dalším negativním faktorem byla pro české 

exportéry jednoznačně silná domácí měna. Zde se projevuje při stejné hodnotě tuzemské 

produkce její vyšší přepočet na hodnotu v zahraničních měnách a nebo při nasmlouvaných 

hodnotách zahraničních cen se po přepočtu na Kč snižuje míra zisku (méně Kč). Některé 

střední a menší podniky na vývoj domácí měny doplatily ztrátou konkurenceschopnosti, 

anebo dokonce zánikem. Silný kurz domácí měny však měl velmi negativní dopad i na 

velké, stabilní společnosti, které kvůli němu zaznamenaly výrazné zhoršení hospodářských 

výsledků. [13] 

 

4.2.2 Vývoj automobilových trhů 

Po rekordních hodnotách celosvětových prodejů osobních vozů dosažených v roce 

2007 došlo v loňském roce k jejich 5,8% snížení na celkových 55,7 mil. vozů. Dopady 

celosvětové finanční krize v průběhu roku citelně rostly a vyústily ve zdrženlivost 

konečných spotřebitelů. Tento vývoj byl přitom ještě přiostřen zvýšením cen surovin a 

energií v první polovině roku. Nadprůměrné poklesy prodejů zaznamenaly zejména 

regiony Severní Amerika a západní Evropa. Pozitivní vývoj proti tomu pokračoval na 

trzích střední a východní Evropy a rovněž v Asii, ve druhé polovině roku nicméně s 

podstatně sníženou dynamikou růstu. Celosvětová produkce automobilů poklesla ve 

sledovaném období o 3,9 % na celkových 69,2 mil. vozů, z toho bylo 57,5 mil. osobních 

vozů (2007: 71,9 mil. / 60,4 mil.). [13] 
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Na domácím trhu osobních automobilů pokračoval v loňském roce růstový prodejní 

trend z minulého období. I díky pozitivnímu vývoji ekonomiky byl v roce 2008 v České 

republice zaznamenán 8,4% nárůst registrovaných nových osobních vozů, kterých se 

celkově prodalo 144 tisíc. Dopady světové finanční krize se zde projevily až v samotném 

závěru roku. Poptávka po lehkých užitkových vozech v roce 2008 poklesla o 3,3% na 

hodnotu 60 tisíc kusů. Trh osobních automobilů byl i v roce 2008 výrazně ovlivněn 

pokračujícím nárůstem dovozu ojetých vozů, kterých bylo v tomto roce zaregistrováno 

celkem 231 tisíc (meziroční nárůst o 8,5 %). Podíl ojetých vozů na celkových registracích 

tak dosáhl hodnoty 61,7 %. [13] 

Čeští výrobci aut a autodílů mají problém. Zájem o nová auta v Evropě totiž klesá. 

V některých zemích až o desítky procent. Česká ekonomika je přitom na auta navázána, 

třetina hrubého domácího produktu vzniká právě výrobou vozů či dílů do nich. [16] Pokles 

poptávky proto může mít pro ekonomiku a statisíce lidí těžké následky.  

Na loňském pařížském autosalonu bylo slyšet mnoho pesimistických vyjádření od 

zástupců téměř každé automobilky [14]: 

- „Od poloviny osmdesátých let takový propad prodejů aut nepamatujeme,“ říká 

generální tajemník Asociace evropských výrobců aut Ivan Hodač, který čeká na příští rok 

pád evropských trhů o deset procent. Podle Hodače to může u řady značek vést až k 

existenčním potížím.  

- „Letošek je opravdu tvrdý. Kromě malých aut padají prodeje všech typů vozů. 

Předpověď na příští rok je pesimistická,“ řekl prezident Hyundai Motor Europe Kun-Hee 

Ahn.  

Pro obyvatele České republiky je zpráva o problémech automobilek obzvláště 

nepříznivá. Hůře ji mohou vnímat už jen Slováci, kteří vyrábějí na hlavu nejvíc aut v 

Evropě. Česko se za posledních deset let stalo automobilovou velmocí, jak ve výrobě 

samotných aut, tak dílů. 

Velmocí jsou auta i podílem na hrubém domácím produktu: žádný jiný průmysl v 

Česku nezaměstnává tolik lidí. V automobilovém průmyslu v Česku pracuje přibližně 

120 tisíc osob. Z toho 33 tisíc jich zaměstnávají přímo automobilky. Zbytek připadá na 

dodavatele a subdodavatele pro tento průmysl. [12] 
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Krize tak může mít na českou ekonomiku podstatně větší dopady než na jiné země. 

Auta se podílejí na hrubém domácím produktu více než třetinou. To znamená, že každá 

třetí koruna, která se protočí českou ekonomikou, je navázána na auta. Za deset let podíl 

aut narostl na dvojnásobek.  

I když mladoboleslavská Škoda Auto i kolínská TPCA stále rostou a navíc začala 

výroba v závodě Hyundai v Nošovicích, evropskou prodejní krizi český autoprůmysl už 

začíná cítit. Hlavní odbytiště tuzemské výroby jsou totiž po celé Evropě.  

 

Vývoj trhu v číslech 

Tuzemské automobilky vyrobily od ledna do konce září 2008 téměř 745 tisíc 

osobních a lehkých užitkových automobilů. To je skoro o deset procent víc než loni. Přesto 

zástupci automobilového průmyslu hovoří o krizi a možném propuštění až tří tisíc 

zaměstnanců. Český průmysl zaznamenal v prosinci 2008 druhý nejhorší výsledek za víc 

než 14 let. Meziročně se propadl o 14,6 procenta a klesal tak už třetí měsíc po sobě. 

Propadu vévodil automobilový průmysl, kde se objem výroby snížil o víc než 20 %. Podle 

ekonomů vše nasvědčuje tomu, že Česko už je v recesi. Za výrazným poklesem 

autoprůmyslu stojí hlavně výpadek mladoboleslavské Škodovky, která polovinu prosince 

nevyráběla. Její výpadek naopak částečně vykompenzovala nová továrna Hyundai v 

Nošovicích. [13] 

Výroba silničních vozidel v Česku loni kvůli finanční krizi stoupla o necelé jedno 

procento na 947 372 aut. Ještě na začátku podzimu však výrobci očekávali, že produkce 

přesáhne milionovou hranici. U českých výrobců vozidel i jejich dodavatelů se ve 4. 

čtvrtletí 2008 projevily dopady ekonomické recese. Snížení poptávky na světových trzích 

způsobilo, že pozitivní vývoj zaznamenaný v 1. pololetí (růst výroby téměř o 10 %) byl v 

posledních měsících roku u řady firem vystřídán poklesem výroby. [13] 

Vývoj výroby motorových vozidel v ČR v letech 1989 – 2008, kdy jich bylo 

vyrobeno celkem 8 960 035, zobrazuje následující graf (viz Obr. 19). 
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Obr. 19 Výroba motorových vozidel v ČR v letech 1989 – 2008 [12] 
 

Největší podíl na nárůstu má výroba osobních aut (včetně malých užitkových vozů 

kat. N1), kterých bylo vyrobeno 939 600 kusů. Na nárůstu výroby měla zásluhu také 

zvýšená produkce ve firmě TPCA a zahájení výroby ve firmě Hyundai Nošovice. [12]  

Největší Škodě Auto klesla produkce přibližně o tři procenta na zhruba 603 tisíc 

vozů, přesto automobilka loni zvýšila prodej o sedm procent na rekordních 674 530 vozů. 

Kolínská TPCA zvýšila produkci o zhruba pět procent na 324 289 aut. V listopadu zahájila 

výrobu v Nošovicích na Frýdecko-Místecku korejská automobilka Hyundai, která do 

konce roku vyrobila 12.050 vozů. [12] 

Podpora trhu v roce 2009 

Zavedení tzv. „šrotovného“ (státní podpora na zmírnění dopadů ekonomické krize 

na likvidaci automobilu staršího 9 let, podmínkou je koupě nového vozu do konce roku 

2009) v okolních státech během února a března 2009 podpořilo poptávku po osobních 

vozech vyráběných v naší republice značky Škoda a Hyundai, které opět rozjely výrobu 

automobilů a pětidenním cyklu, podpořilo tím český export. Další krok na podporu výroby 

nových osobních vozů učinila česká vláda umožněním odečtu DPH u nových osobních 

vozů bez potřeby dělící přepážky zavazadlového prostoru. Toto opatření je výhodné pouze 

pro subjekty s možností odečtu DPH, nikoli pro všechny občany České republiky. Je 

otázkou, jak dlouhodobý efekt tato opatření na odbyt a podporu ekonomického růstu mají. 

V současné době se hovoří o řádu měsíců až půl roku. 
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5 Návrhy a doporučení 

Na základě provedené analýzy českého automobilového trhu, která je uvedena 

v kapitole 4, a současných trendů a požadavků kladených na materiály používané při 

výrobě automobilů (viz kapitola 3) jsou v této kapitole obsaženy návrhy a doporučení pro 

společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Díky probíhající ekonomické krizi výroba společnosti klesla až na cca 35%. 

Z důvodu efektivního využití výrobních zařízení připravuje společnost ArcelorMittal 

Ostrava a.s. odstavení již třetí ze čtyř vysokých pecí a jedné až dvou koksárenských baterií 

z původních tří. Mělo by se jednat o dočasná opatření a po překonání krize se výroba vrátí 

zpět do původního stavu. Teprve potom bude vhodná doba pro zvažování vstupu 

společnosti jako dodavatele na automobilový trh. 

Bez ohledu na právě probíhající světovou hospodářskou krizi společnost 

ArcelorMittal Ostrava a.s. není připravena pro okamžité dodávky na automobilový trh 

např. z těchto důvodů: 

- cyklus výroby nebyl v minulosti zaměřen na dodávky pro automobilový 

průmysl, 

- společnost nenabízí požadované jakosti oceli, 

- nemá nezbytné certifikáty požadované automobilovým průmyslem. 

Vzhledem ke skutečnosti nižšího podílu dlouhých výrobků z oceli při výrobě 

automobilů by se společnost měla zaměřit ve svém výrobním programu zejména na ploché 

výrobky z oceli. 

 

Návrhy a doporučení k realizaci po odeznění hospodářské krize: 

• zaměřit výzkum na vývoj nových jakostí oceli vyhovujících novým 

trendům v automobilovém průmyslu, tzn.: 

- úpravy chemického složení oceli za účelem zlepšení čistoty a stability 

výsledných vlastností 
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- zlepšení tvařitelnosti v celém technologickém cyklu 

- zavedení vyšších jakostních stupňů ocelí 

- možnost zpracovávat širší ocelové pásy 

- požadavky na odolnost proti korozi možno řešit zabezpečením zinkovaní 

finálních produktů 

• zaměřit marketing na následující činnosti: 

- důraznější orientace na trh s dodavateli pro automobilový průmysl a 

z toho vyplývající akviziční činnosti 

- provedení aktuálního marketingového průzkumu zaměřeného na trendy 

a parametry materiálové poptávky na automobilovém trhu 

- podpořit marketing v oblasti reklamy za účelem podpory prodeje nových 

produktů 

- jednat s potencionálními zákazníky a naslouchat jejich potřebám, 

týkajících se konkrétních požadavků na materiál, a komunikovat s nimi 

o možnostech, jak uspokojit tyto potřeby 

• zaměřit management jakosti na získání certifikace vyžadované 

odběrateli na automobilovém trhu, a to VDA 6.1, QS 9000 nebo ISO/TS 

16949 (viz kapitola 3.3). Tyto metody napomáhají společnosti 

optimalizovat vlastní procesy anebo procesy neustále zlepšovat, a tedy 

udržet v tomto směru dnes již standardní parametr konkurenceschopnosti. 

Společnost ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., konkrétně její vítkovický 

závod Válcovna za studena vlastní certifikát ISO/TS16949. Společnost 

ArcelorMittal Ostrava a.s. vlastní v současné době pro ploché a dlouhé 

výrobky z oceli certifikáty ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004, které nejsou 

pro automobilový trh dostačující. 
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• zhodnotit nutné investice na výzkum a vývoj, marketingový průzkum, 

management jakosti a pořízení nových technologií a jejich návratnost 

ve zvýšeném odbytu 

• v celém tomto procesu využít zkušeností dceřiné společnosti ArcelorMittal 

Frýdek-Místek a.s., závod Válcovna za studena jako zkušenějšího (i když 

vzhledem k objemu produkce malého) dodavatele automobilového 

průmyslu  

• zvyšovat konkurenční výhody v těchto oblastech: 

- vysoká flexibilita 

- špičková kvalita  

- dodávky just in time  

- technická podpora zákazníků 

 

Český automobilový průmysl je významný pro tvorbu HDP České republiky. Asi 

120.000 lidí v Česku zaměstnává automobilový průmysl a představuje tak zhruba 20% 

domácí průmyslové produkce. Ta se celá podílí na HDP jednou třetinou [23] (např. mimo 

jiné tři významní výrobci osobních automobilů), představuje dlouhodobého odběratele, což 

s sebou přináší další krok pro stabilizaci a rozvoj produkce společnosti. Možnost 

spolupráce automobilek na vývoji nových druhů plochých ocelí by znamenala pro součást 

světové jedničky v produkci oceli být opět o krok napřed v boji s konkurencí. 

Automobilový průmysl se neustále vyvíjí, což vyžaduje pro dodavatele silné zázemí, 

zkušenosti a flexibilitu. Tyto požadavky společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. splňuje. 

Pozitivním předpokladem je také dostatek vysokých škol technického směru, které 

zajišťují fundované lidské zdroje nyní i do budoucna.  

Zajištění stabilní pozice dodavatele pro český automobilový průmysl by přineslo 

nejen zisk, zvýšení zaměstnanosti v regionu, ale také prestiž pro získání odběratelů 

v okolních státech.  
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6 Závěr 

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu českého automobilového průmyslu a 

zhodnocení možností využití plochých a dlouhých výrobků z oceli společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Cílem bylo vyhodnotit současné požadavky automobilového 

trhu a na základě zpracování získaných informací doporučit společnosti další postup v této 

oblasti. 

Většina dílů pro výrobu automobilů je z plochých ocelových výrobků, proto se celá 

práce zaměřuje na tyto výrobky. Dlouhé ocelové výrobky nenacházejí v automobilovém 

průmyslu tak široké uplatnění jako výrobky ploché. 

Analýza současné situace na trhu a trendů v používaných materiálech 

v automobilovém průmyslu ve vztahu k výrobnímu programu společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. vedly k návrhu několika doporučení, jejichž cílem je rozvoj výrobního 

programu s větším podílem pro automobilový trh a uplatnění společnosti na tomto trhu. 

Stěžejní částí celé práce je kapitola 5, která shrnuje výsledky práce a předkládá 

návrhy a doporučení společnosti ArcelorMitttal Ostrava a.s. Návrhy se týkají zejména 

oblasti výzkumu a vývoje, marketingu, managementu jakosti a investic. 
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