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ABSTRAKT 

 

 
Diplomová práce se zabývá analýzou prodeje vysokopecní strusky a jejím využitím na 

trhu. Cílem bylo vyhodnotit ekonomické přínosy prodeje struskových výrobků a jejich 

uplatnění na trhu. 

Na základě informací od odběratelů jsem popsala k jakým účelům je vysokopecní 

struska dále využívána, její kladné vlastnosti a přínos ve stavebním a sklářském průmyslu. Při 

analýze prodeje jsem pracovala s daty za období 2007–2010, která jsem měla k dispozici 

z úseku výroby a prodeje hutní společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Na základě zjištěných 

skutečností jsem porovnala výsledky prodejní činnosti. Zpracovaná analýza mapuje vývoj 

prodeje strusky z pohledu množství, ceny, tržeb a nákladů.  

Výsledkem jsou navržena doporučení, která zlepší výsledky prodeje. 

 

Klíčová slova: 

 
Vedlejší produkty, vysokopecní struska, technologie zpracování strusek, analýza prodeje, 

stavební průmysl, cementářský průmysl, sklářský průmysl, izolační materiál 

 

 

ABSTRAKT 

 
The thesis deals with sales analysis of blast furnace slag and its market potential. The 

aim of the work was to evaluate the economic potential of the furnace-slag sales and its 

market outlook.  

Based on information supplied from customers I have described the further business 

usage, the advantages and utilization of the blast-furnace slag in building and glass industry.  

The input data for the analysis covered the period 2007-2010 in reference to my cooperation 

with the Production and Sales Department of the steel company ArcelorMittal Ostrava a.s. On 

the basis of the findings I have compared the sales results. The final analysis monitors the 

blast-furnace slag sales developments regarding quantity, price, receipts and costs.  

As a result some suggestions are given to improve sales activities. 

 

 

Keywords: 

By-products, blast-furnace slag, slag processing technology, sales analysis, building industry, 

cement industry, glass industry, insulation material  
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1. Úvod  

Hutnictví je samostatný průmyslový obor, zabývající se výrobou surových nejen 

surových, ale i zušlechtěných a rafinovaných kovů a výrobků z nich. Pod pojem hutnictví 

spadá veškerá hutní výroba, a to včetně výroby neţelezných kovů. Nejznámějším podoborem 

hutnictví je obor hutnictví ţeleza. Hutnictví je velmi starým oborem lidské činnosti a jako 

takové je známo uţ od starověku z doby bronzové. Na hutnictví často navazuje příbuzný obor 

slévárenství, respektive těţké strojírenství a další obory lidské činnosti, jako např. 

koksárenství, plynárenství, popřípadě i chemický průmysl. Do hutnictví se v širším pojetí řadí 

také hutnictví skla. Jiţ Geurgius Agricola pojal výrobu skla jako samostatnou a integrální 

kapitolu své učebnice, r. 1555.  

Hutnictví je tradičním těţištěm českého těţkého průmyslu. Během posledních let 

prokázalo své pevné a kvalitní základy v prostředí transformace státem řízené ekonomiky do 

trţního hospodářství. 

Při těchto hlavních procesech výroby vznikají hutní odpady (druhotné suroviny), tj. 

strusky, kaly, odprašky, vysokopecní výhoz, popílky, válcovenské nebo kovárenské okuje, ale 

i vysokopecní, konvertorový a koksárenský plyn. Problematice výskytu, zpracování  a dalšího 

vyuţití hutních odpadů, které se vyuţívají jako druhotné suroviny, se v dnešní době dostává 

čím dál větší pozornosti. Tímto tématem se zabývám ve své diplomové práci. Zaměřila jsem 

se na oblast zpracování a prodeje vysokopecní strusky za účelem jejího dalšího komerčního 

vyuţití.  

 

Nezpracovaná struska je vedlejším produktem při výrobě tekutého surového ţeleza a 

řadí se mezi hutní odpady. Cílem výrobního závodu je strusku zpracovat – recyklovat na 

druhotnou surovinu, která má své uplatnění v dalších oborových odvětvích jako finální 

výrobek nebo surovina určená pro další zpracování. Vyuţitím technologie, kterou je 

vysokopecní struska zpracovávána, se z ní stává certifikovaný výrobek vyuţitelný ve 

stavebnictví, cementářském průmyslu, sklářství apod. Zpracování a prodej vysokopecní 

strusky má pro hutní společnost nezanedbatelný ekonomický přínos. Kromě externího vyuţití 

této suroviny je vysokopecní struska vyuţívána i při procesu výroby oceli. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hutn%C3%AD_v%C3%BDroba&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A9v%C3%A1renstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C4%9B%C5%BEk%C3%A9_stroj%C3%ADrenstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Koks%C3%A1renstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Plyn%C3%A1renstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_pr%C5%AFmysl
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Zpracování vysokopecní strusky má svůj význam v oblasti ochrany ţivotního 

prostředí, a to nejen pro podniky provozující hutní prvovýrobu, ale rovněţ i tam, kde struska 

nahrazuje přírodní suroviny. Vysoká úroveň poţadavků na ochranu ţivotního prostředí stále 

více ovlivňuje průmyslovou politiku.  

 

1.1      Cíl práce 

Cílem diplomové práce je vyhodnocení ekonomických přínosů zpracování a prodeje 

vysokopecní strusky pro ArcelorMittal a.s. Na základě dostupných informací o vyuţití 

vysokopecní strusky je zpracován přehled přínosných efektů při dalším zpracování této 

suroviny. V diplomové práci se dále zaměřím na vývoj a analýzu prodeje v období 2007-2010 

dle sortimentu a odběratelů. Součástí analýzy budou rovněţ provozní náklady na zpracování a 

ekonomické zatíţení z důvodu uloţení  nezpracované strusky na haldu. V závěru práce 

navrhnu vlastní doporučení, která by měla zlepšit zlepší výsledky prodejní činnosti.  

 

Výsledkem diplomové práce bude pohled na vysokopecní strusku jako na 

plnohodnotný výrobek, jehoţ přínos z  prodeje má své místo ve výsledcích hospodaření 

společnosti, a také objasnění vyuţití vysokopecní strusky na trhu. 

 

Záměrem práce by rovněţ měl být přínos i pro další společnosti se srovnatelnou 

strukturou a proporcemi prodeje. Zpracované poznatky budou jimi vyuţity a obohatí jejich 

obzor v oboru hutnictví a stavebnictví.  

 

Uvedené téma mi bylo umoţněno řešit v hutní společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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2. Východiska strategie prodejní činnosti  

2.1      Výrobková strategie  

Výrobková strategie
1
 je chápána jako neoddělitelná integrální součást souhrnné 

obchodní
2
 a výrobní strategie

3
. Je to nepřetrţitý proces. Základem výrobkové strategie je 

racionální propojení struktur potřeb zákazníků se strukturami výrobků, a to prostřednictvím 

struktur realizovaných korporačních funkcí.  

Výrobková strategie je určována ekonomickými parametry, monitorováním 

skutečného odbytu podle skladby sortimentu a poţadavky zákazníka. Ekonomika výroby 

se sleduje pomocí metody výpočtu optimální výrobní dávky, coţ v konečném důsledku 

působí na udrţování i vyřazování konkrétních výrobků z vyráběného sortimentu [3].   

 

2.2      Produkční portfolio 

Je naprosté minimum případů, kdy firma nabízí jako svůj výstup pouze jediný 

produkt. Běţná praxe je, ţe ve svém výrobním, a tím i nabídkovém programu je celá řada 

výrobků a výjimečné nejsou případy, kdy jde o stovky či dokonce tisíce různých produktů. 

Stejně jako v jiných oblastech, pro případ výrobkového portfolia platí Paretův princip, který 

směřuje k empirickému závěru, ţe nevelká skupina, cca 20procentní, má aţ 80procentní podíl 

co do významu. Pochopitelně na jeden a týţ okruh vyráběných výrobků se můţeme dívat 

z různých hledisek a provádět různé analýzy, které mohou mít pro management různou 

vypovídající schopnost. V posledních desetiletích k tomuto účelu byla vyvinuta celá řada 

metod. Předmětem zájmu můţe být:  

- počet výrobků a/nebo sluţeb v portfoliu 

- ekonomická efektivnost jednotlivých produktů 

- analýza struktury portfolia. 

                                                 
1 Výrobková strategie je zaměřená na výrobek, jeho vývoj a zhodnocování na trhu. 

 
2 V korporaci jde o činnost obchodní, tj. o nákup a prodej. Nákup představují např. suroviny, prodej hotové suroviny 

(produkty). 

3 Výrobní strategie reprezentuje širší pojem, je zaměřená na samotnou výrobu, její orientaci, budování nákladově strategické 

pozice ve výrobě apod.   
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Analýzy ekonomické efektivnosti jednotlivých produktů poskytují bezpochyby cenné 

informace o tom, jak přínosné (ziskové) jsou pro danou firmu jednotlivé výrobky nebo 

sluţby. 

Je logické, ţe nás bude zajímat přínos jednotlivých výrobků pro firmu, obtíţnější 

bude, jak tento přínos stanovit. Pochopitelně se nabízí otázka vyuţití informací z kalkulací, 

kde se obvykle pracuje s řadou ekonomických kategorií, včetně zisku, který by měl firmě 

přinést produkt. Je zde ovšem několik úskalí, které informace o efektivnosti jednotlivých 

výrobků mohou zkreslit. Předně se kalkulace obvykle stanovují na předem určený rozsah 

produktů, pokud se tohoto rozsahu nedosáhne nebo se překročí, pochopitelně vypovídající 

schopnost kalkulací nebude přesná. Další úskalí nepřesností vzniká v rozpočtu reţijních 

poloţek a jejich promítnutí do kalkulací výrobku. Tomu lze do jisté míry čelit tím, ţe se při 

určování ekonomických přínosů jednotlivých produktů zaměříme na velikost přínosu, který 

poskytuje cena výrobku po odečtení prokazatelných přímých nákladů, tzn. pracovat s krycím 

příspěvkem [6]. 

Ekonomika výrobků jasně velí zařazovat do výroby pouze produkty, které jsou pro 

firmu ekonomicky nejzajímavější. Tato logická teze má jistá omezení: jednak je třeba mít na 

zřeteli objektivní přiřazení ekonomických kritérií jednotlivým produktům, jednak je nezbytné 

tuto výrobu mít podloţenou garantovaným odbytem. Pokud naše ekonomicky lukrativní 

produkty neprodáme, zůstanou na skladu, nebo je prodáme a neobdrţíme za ně zaplaceno, 

faktických ekonomických efektů nebude dosaţeno [6]. 

Problémové produkty mohou mít různé příčiny. Můţe jít o produkty, u kterých 

existují potíţe s dodávkami klíčových vstupů nebo u kterých byla nedostatečně zvládnuta 

technologie a výroba se potýká s vysokým podílem vadné produkce. Můţe jít téţ o produkty 

s enormními poţadavky na kapacity některých výrobních zařízení. Stejně tak to mohou být 

produkty, které jsou určeny pouze jedinému zákazníkovi. Ve všech těchto případech je třeba 

vyhodnotit míru rizika, a to ve vazbě na přínosy, které jejich produkce skýtá [6]. 

Strategie péče o zákazníka však také praví, ţe by si výrobce ve svém výrobním 

sortimentu mohl ponechat i nějaké „nevýnosné“ výrobky. A to právě ze strategických důvodů 

udrţet si zákazníky. Ztráta výroby takových výrobků bude sanována ekonomickými efekty 

z výroby „lukrativních“ výrobků.   
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V souvislosti s úvahami týkajícími se ekonomické efektivnosti je třeba vzpomenout 

kategorii „transakčních nákladů“.
4
 Tyto náklady nemusí být nezanedbatelné a mohou 

výrazně změnit představu o rentabilitě produktů. Ekonomická hlediska se promítají i do úvah 

velikosti zakázky. Ekonomicky nejvýhodnější bude mono-produkce, která je kontinuálně 

vyráběna, nebo se jedná o výrobu několika produktů ve velkých sériích. Čím více je výroba 

diversifikovaná a produkují se malé objemy, tím se zhoršuje ekonomie produktů [6]. 

 

2.3      Spolupráce provozního a obchodního managementu 

 „Každý výrobce žije z peněz svých zákazníků“ 

„Může se vyrábět jen to, co je možné prodat“ na místo „musí se prodat, co se vyrobí“ 

Tyto citáty charakterizují jasně pozici obchodních aktivit ve vztahu k provozním 

činnostem. Výrazná převaha nabídky nad poptávkou, běţná u většiny produkce, nutí většinu 

firem se chovat trţně a svou produkci jednoznačně podřídit poţadavkům trhu, nikoliv přáním 

a představám výrobních útvarů. 

Priorita trhu ve vztahu k provozním činnostem se projevuje ve dvou momentech: 

- oblast marketingu – zejména ve směru určování budoucích poţadavků zákazníků a 

jejich předávání zejména útvarům vývoje či přípravy výroby, s cílem připravovat nové 

produkty, které by byly pozitivně přijímány zákazníky  

- oblast operativního obchodu (odbytu), přijímání konkrétních objednávek či 

obchodních poţadavků (zakázek) od odběratelů (zákazníků) a jejich předávání 

výrobním útvarům. V ţádném případě nemůţe jít o „jednosměrnou ulici“, od obchodu 

k výrobě, ale obchodní útvary musí znát a respektovat výrobní činnosti (výrobní 

kapacity, moţnosti technologických úprav atd.) předtím, neţ příslušné obchodní 

případy uzavřou [6]. 

                                                 
4 Transakční náklady – jedná se o všechny náklady spojené s uskutečněním obchodní transakce, resp. transakcí spojených 

s prodejem zboţí jako jsou náklady na obchodní jednání, na poskytnutí případných slev, celní odbavení, pojištění dodávky, 

vymáhání splatnosti faktur (po lhůtě splatnosti), na řešení případných stíţností či reklamací, soudních sporů atd. 
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2.4      Informace o prodeji 

Informace o prodeji musí být v dostatečném předstihu na těch místech, která na 

základě těchto informací plánují svou činnost, tj. výroba, nákup surovin, doprava. Avšak 

dodací termín při uzavírání smlouvy musí respektovat průběţnou  dobu zakázky.  

Kvalita prognóz vývoje prodeje , opírajících se o dosavadní zkušenosti a respektující 

aktuální vývoj na trhu, pomůţe jednotlivým oddělením (výroba, nákup surovin, personální 

oddělení) včas zachytit prudké změny v poptávce vyvolané sezónním charakterem výrobku, 

resp. jinými vlivy [3].   

 

2.5      Vývoj trhu 

Vývoj trhu je třeba předvídat vzhledem k nově se vyvíjejícím potřebám, technologii, 

distribuční síti, konkurenci a dalším faktorům. Charakteristiky vývoje výrobku a vývoje trhu 

jsou v mnohém podobné. Ţivotní cyklus se skládá ze čtyř etap: 

1. Etapa vzniku má svůj základ v tzv. latentním trhu, který sestává z přání lidí, z potřeby 

naplnění určitých představ. Pokud je tato potřeba včas identifikována, můţe být na trh 

uvedený úspěšný výrobek.  

2. Etapa růstu se vyznačuje tím, ţe má nový výrobek na trhu úspěch a přináší firmě zisk. 

V této etapě je důleţitá reakce konkurence. 

3. Etapa zralosti můţe znamenat i ústup z obsazených pozic, případné udrţení pozice si 

vyţaduje stále vyšší náklady. 

4. Etapa poklesu můţe postupně znamenat i zánik trhu. Příčiny jsou různé, nejčastěji jde o 

překonání výrobku výrobkem vyšších uţitkových vlastností. 

Firmy se musí pokoušet o předvídání vývoje trhu a zároveň odhadovat, které 

vlastnosti výrobku budou rozhodující. Úspěšný výrobce odhaduje potenciální vývoj trhu. 

Některé výrobky mají velmi vysokou ţivotnost a zůstávají na trhu [3].   
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2.6      Cenová strategie 

Cenová strategie má výrazný vliv na zisk firmy. Současně však ovlivňuje i chování 

odběratele, spotřebitele i konkurence. Cena je jediným nástrojem, který se přímo odráţí 

v zisku a můţe se velmi rychle měnit. Vysoká cena má však nepříznivý dopad na odbyt a při 

jejím neúměrném zvýšení můţe ohrozit firmu. Ceny si vyţadují velkou pozornost a 

komplexní zkoumání. Někdy je totiţ pro firmu výhodnější cenu zvýšit a neudrţovat ji na 

nízké konkurenční úrovni. Neplatí to v kaţdé situaci. Proto musí být cenotvorba propojena 

s celkovou strategií firmy a s realitou na trhu. Pro rozhodování o metodě stanovení ceny je 

potřebné znát „3C“:   

  1. Zákaznickou poptávkovou funkci (Customer Demand Schedule) 

2. Nákladovou funkci (Cost Function) 

   3. Konkurenční ceny (Competitors Prices)  

 

2.6.1    Cenová tvorba a náklady 

Mnoho firem se opírá o východisko pro stanovení ceny výrobku. K nákladům přičítá 

plánovaný zisk, coţ spolu tvoří cenu. Takto je při neefektivní výrobě cena vysoká, coţ 

znamená, ţe vysoké nevýrobní náklady by měl pokrývat spotřebitel. V konkurenčním 

prostředí však taková cena nemusí obstát. Rovněţ je třeba brát v úvahu, ţe náklady se mění 

s počtem vyrobených kusů [3].   

 

2.6.2    Cenová tvorba ve vztahu k image firmy 

Cena je odrazem kvality výrobku. Nekvalitní výrobek nemůţe mít vysokou cenu, 

stává se neprodejným. Přitom kvalita se posuzuje komparací s konkurenčními výrobky. 

Konkurenční přednosti výrobku představují i image firmy. Cena je chápána jako známka 

vysoké kvality. Je třeba však odhadnout hranici, kdy cena je příliš vysoká a poptávka klesne. 

Při vytváření cenové strategie je hlavním rozhodnutím stanovení cílů, které firma 

chce s výrobkem dosáhnout: 

1. Udrţení se na trhu a přeţití 

2. Maximalizace běţného zisku 
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3. Maximalizace běţných příjmů (trţeb) 

4. Maximalizace růstu prodeje 

5. Maximalizace vyuţití trhů 

6. Vedoucí postavení v kvalitě výrobků 

7. Tvorba ceny z geografického hlediska 

 

Cenová strategie zpravidla předpokládá rozloţenou úroveň odběratelských cen pro 

jednotlivá teritoria. Proto rozlišujeme ceny pro domácí trh a pro export [3].   

 

2.6.3    Vývoj cen produktů určených pro tuzemsko 

 Vychází se ze situace na trhu a cen konkurence. Zkoumá se prodejnost a míra zájmu. 

V tomto smyslu se cena upravuje oběma směry. Můţe se zvyšovat nebo sniţovat. Cílem je 

maximalizace trţeb a zlepšení platební disciplíny odběratelů. Dosáhne se toho neustálou 

aktualizací ceníku a udrţováním cen na niţší úrovni neţ konkurenční prodejce. Při změně cen 

je třeba postupovat postupným zvyšováním slev. Ty se poskytují na základě čtvrtletního 

vyhodnocení objednaného mnoţství a platební disciplíny [3].    

 

Poskytování cenových zvýhodnění (slev) můţe být: 

- mnoţstevní 

- za předčasnou platbu 

- za vlastní dopravu 

- TOP bonus splatnosti 

- poskytování standardní splatnosti delší neţ konkurence 

- poskytování prodlouţené splatnosti silným distribučním řetězcům a seskupením 

- zkracování lhůt splatnosti faktur špatně platícím odběratelům 

- stanovení úvěrových limitů pro jednotlivé odběratele. 
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2.6.4    Vývoj cen produktů určených pro export 

Cenová strategie vychází z rozdílností společensko-ekonomické situace v jednotlivých 

zemích. Proto je samozřejmostí, ţe ceny pro domácí a zahraniční trh jsou odlišné. Ve firmách 

se většinou stanovuje úměrný procentuální nárůst cen pro zahraniční trhy oproti cenám 

domácím. Při jednáních se zahraničními odběrateli se jeví ceny některých výrobků jako 

vysoké. Je to způsobeno vysokými náklady na dováţené suroviny. Je třeba téţ respektovat 

poţadavky odběratelů, především velikost a kvalitu balení. Vychází se z odlišných 

spotřebních návyků. 

Vývoj cen je vázán na cenovou strategii. Ve skutečnosti se ve firmách nejprve sleduje 

inflace a s tím spojený nárůst cen vstupních surovin. V mnohých firmách se vytvořené 

pracovní skupiny (týmy) zabývají výlučně centrální cenovou strategií a obchodní politikou 

korporace.  

Pracovní skupina neustále monitoruje trh
5
, vývoj cen vstupů

6
, vývoj a stav 

konkurence, nové moţnosti při průniku na nové trhy a posílení pozic na dosavadních trzích 

[3].   

 

2.6.5    Výběr metody stanovení ceny 

Nákladově orientovaná tvorba cen – cenu výrobků stanovujeme na úrovni nákladů, 

ke kterým se připočítává zisk. Nepanuje jednota v názoru, které sloţky nákladů brát za základ 

pro kalkulaci zisku, obsaţeného v ceně výrobku. Mohou to být jak úplné vlastní náklady, 

které sestávají ze mzdových a materiálových nákladů a reţií, tak pouze mzdové a materiálové 

náklady, popř. zpracovací náklady (mzdy + výrobní reţie). Vzhledem k tomu, ţe základ pro 

propočet zisku je různý, pouţívají se různě vysoké ziskové přiráţky. 

Poptávkově orientovaná tvorba cen – v tomto případě jsou za základ brány nikoliv 

náklady, ale  

a) zákazníkem vnímaná (očekávaná nebo téţ akceptovaná) hodnota výrobku nebo                

 b) intenzita poptávky. 

                                                 
5 To vyţaduje dobře propracovaný marketingový a korporační (celofiremní) informační systém a automatizaci 

vyhodnocování rozhodujících parametrů trhu.  

6
 Je nevyhnutelné informační systém propojit s databází světových cen, resp. s moţnosti vkládání těchto dat do systému. 



 10 

Konkurenčně orientovaná cena – podnik se při stanovení či změně ceny orientuje  

na výši a změny ceny u konkurence bez ohledu na vývoj nákladů svého výrobku. Nemusí  

přitom jít o kopírování konkurenčních cen, ale o stanovení vlastních cen o určité procento nad 

či pod jejich úrovni [7].    

2.6.6    Cenové změny 

Ke sníţení ceny výrobku můţe podnik vést snaha: 

- niţšími cenami zvýšit odbyt a tím lépe vyuţít výrobní kapacity 

- reagovat na sníţení ceny konkurenčních výrobků 

- zvýšit svůj trţní podíl a vytlačit z trhu konkurenci 

- uvolnit při výprodeji skladovací prostory. 

Hlavní příčinou vedoucí ke zvýšení ceny výrobku bývá zpravidla zvýšení ceny 

vstupů (mezd, energie, surovin apod., např. inflací). Dalším důvodem můţe být vytvoření 

převisu poptávky nad nabídkou, snaha o zvýšení rentability apod. 

Při všech cenových změnách je nezbytné počítat s reakcí konkurence a spotřebitelů na 

tyto změny. Sníţení ceny výrobků můţe vyvolat u spotřebitelů dojem, ţe se jedná o zastaralé 

či nekvalitní výrobky, ve vztahu ke konkurenci můţe vést aţ k cenové válce. Růst ceny 

výrobku můţe u spotřebitele vyvolat dojem, ţe se firma snaţí obohatit na jeho účet apod. [7].    

 

2.7      Řízení vztahů se zákazníky 

 Cílem je udrţet si a získat nové zákazníky díky tomu, ţe jim budeme nabízet to,        

co oni potřebují. Zaměření na zákazníka má bezpochyby logické opodstatnění, neboť jsou to 

zákazníci, kteří přinášejí firmě ekonomické efekty. Bude určitě existovat menší skupina těch, 

kteří budou vzhledem na své nákupy pro firmu klíčoví, ale velice často bude i dost těch, 

jejichţ nákupy budou okrajové (Paretovo pravidlo)
7
 [8].    

                                                 

7 Paterovo pravidlo má svůj název po italském ekonomovi Vilfredu Paretovi. Ten tvrdil, ţe velká část bohatství (80%) je v 

rukou malého mnoţství lidí (20%). Proto se tato analýza nazývá také pravidlo „80-20”.Například z pohledu na běţnou 

činnost Paretovo pravidlo říká: "20 % činností nám přináší 80 % výsledků". Z hlediska obchodu pak oznamuje, ţe 20% 
obchodníků bere 80% všech peněz, nebo obráceně, ţe 20 % zákazníků dělá 80 % obratu. 
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2.7.1    Zákaznický kapitál 

Vytváření vztahů se zákazníky – maximalizace hodnoty pro zákazníky znamená 

pěstování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Dnešní ekonomiku podporuje odvětví 

informatiky. Informace mají tu výhodu, ţe je velmi snadné je diferencovat, strukturovat podle 

individuálních potřeb, personalizovat a neuvěřitelnou rychlostí odesílat datovými sítěmi. 

Kromě spolupráce s partnery, nazývané řízení vztahů s partnery (partner relationship 

management – PRM), projevují mnohé společnosti záměr vybudovat pevnější vazby se svými 

zákazníky, čemuţ se říká řízení vztahů se zákazníky (customer relationship management - 

CRM). Řízení vztahů se zákazníky umoţňuje společnostem poskytovat výtečný a včasný 

servis pomocí efektivního vyuţívání informací o jednotlivých zákaznících. Společnosti na 

základě toho, co vědí o kaţdém váţeném zákazníkovi, mohou přizpůsobovat trţní nabídky, 

sluţby, programy, sdělení a mediální strategii. CRM
8
 je důleţitý, protoţe hlavním faktorem 

ziskovosti společnosti je úhrnná hodnota zákaznické základny společnosti [4].   

 

2.7.2    Hodnota vnímaná zákazníkem 

Vymezení CRM je třeba rozvést minimálně do dvou směrů: chápání vztahů a chápání 

hodnot. Na straně zákazníků se posuzují tři hodnoty, které zákazníkovi můţe vnést: [6] 

- hodnota produktu – uţitek, který produkt přináší zákazníkovi díky svým 

vlastnostem 

- uţivatelská hodnota – snadnost komunikace s dodavatelem 

- hodnota procesů – náročnost pořízení produktu, korektnost a otevřenost při 

předávání informací, spolehlivost v dodávkách apod. 

Zákazníci mají tendenci hledat maximální hodnotu v rámci přiměřených nákladů na 

vyhledávání a při limitovaných znalostech, mobilitě a příjmu. Zákazníci odhadují, která 

nabídka jim poskytne nejvyšší vnímanou hodnotu a podle toho jednají (obr.1). 

To, zda nabídka splní očekávání zákazníků, má vliv na jejich spokojenost a na zvýšení 

pravděpodobnosti, ţe si výrobek koupí.  

                                                 
8
 Nejobecněji můţeme CRM označit jako vztahy dodávající firmy (výrobní, obchodní organizace, banky, hotely, cestovní 

kanceláře, konzultační firmy atd.) k zákazníkovi, jejíţ smyslem je vytváření hodnoty pro obě strany (princip win - win). [6] 
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Hodnota vnímaná zákazníky (customet perceived value – CPV) je rozdíl mezi 

vyhodnocením všech výhod a nákladů nabídky a vnímaných alternativ perspektivním 

zákazníkem. Zákazníky vnímaná hodnota je proto zaloţena na rozdílu mezi tím, co zákazník 

dostane a co by dal za různé moţné volby [4].   

 

Obr.1  Rozhodující faktory poskytování hodnoty zákazníkům 
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3. Charakteristika zpracování vedlejších produktů  

Problematika vyuţívání a recyklace odpadů se v posledních desetiletích dostává stále 

více do popředí zájmu odborné i laické veřejnosti. Tato skutečnost plyne jednak z obavy o 

moţné zhoršení ţivotního prostředí naší planety, jednak z důvodů ryze ekonomických – 

přírodní zdroje nerostných surovin jsou neobnovitelné a nutnost jejich náhrady druhotnými 

surovinami je zřejmá i konzervativním ekonomům [1].   

 

3.1      Recyklační technologie 

Recyklaci odpadu v jejím původním pojetí lze definovat jako vrácení odpadu zpět do 

procesu, v němţ odpad vznikl. Jde tedy o ideální stav, který však v praxi není vţdy 

realizovatelný. V širším pojetí je moţno recyklaci definovat jako vyuţívání výrobních
9
, 

zpracovatelských
10

 a spotřebních odpadů
11

, látek a energií v původní nebo pozměněné 

podobě, bez ohledu na místo nebo čas vzniku odpadů a jejich vyuţití [1].   

 

Recyklace je tedy charakterizována dvěma druhy účinků: 

a) účinky na straně vstupů do analyzovaného systému 

  - šetření primárních surovin 

 - zajištění surovin v případě jejich nedostatku 

 - sníţení nákladů vzhledem k cenám primárních surovin 

b) účinky na straně výstupů z analyzovaného systému 

 - sníţení ekologické zátěţe 

 

                                                 
9 Výrobní odpad - jsou zbytky surovin, vzniklé při výrobním procesu (např. při výrobě oceli, ve slévárnách, válcovnách, 

kovárnách, lisovnách apod.), které ztratily svou původní kvalitu a neodpovídají technickým normám, příp. výrobně 

nevyuţívané vedlejší produkty vznikající při výrobním procesu; odpad nebývá předmětem obchodu a je bezezbytku vyuţit ve 

vlastním závodě. 

 
10 Zpracovatelský odpad - vzniká v odvětvích, která zpracovávají hutní výrobky a výrobky strojírenské metalurgie, tj. 

během kování, lisování, obrábění, vypalování a dalšího zpracování hutních polotovarů (profilů, plechů, odlitků, výkovků); 

tvoří jej zbytky materiálů, jako jsou třísky, piliny, odřezky, odstřiţky, neshodné výrobky (zmetky), okuje apod.; největší 

výskyt je ve strojírenství, menší ve stavebnictví, dopravě a ostatních odvětvích; jeho podíl v celkovém objemu odpadu klesá, 

protoţe výrobky mají lepší konstrukci, niţší hmotnost, klesá podíl třískového obrábění a více se pouţívají moderní 

technologie (např. prášková metalurgie). 

 
11  Spotřební odpad – odpad vznikající v domácnostech. Domovní odpad je součástí komunálního odpadu. Za odpad 

podobný komunálnímu je povaţován odpad z činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání. Jedná se o 

odpad, který vzniká v procesu spotřeby v obchodech, kancelářích, úřadech a institucích a který je podobné povahy a sloţení 

jako komunální odpad.  
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Recyklace odpadů se uskutečňuje pomocí tzv. recyklačních technologií. Recyklační 

technologie je souborem navzájem na sebe navazujících procesů, postupů a technologických 

operací, jehoţ cílem je přeměna odpadu na druhotnou surovinu. Typickým znakem recyklační 

technologie je zejména její relativní samostatnost v technologickém schématu výroba-odpady-

výroba. Na rozdíl od tzv. maloodpadových (či bezodpadových) technologií, kde jsou příslušné 

postupy zpracování odpadu součástí výrobní technologie, jsou recyklační technologie 

zpravidla realizovány samostatně [1].   

Recyklační technologie můţe vzhledem k jejímu postavení ve výrobním procesu být: 

1) součástí procesů, v nichţ odpad vzniká a odpad převádí na druhotnou surovinu přímo 

jeho producent 

2) součástí procesů, v nichţ se druhotná surovina vzniklá z odpadu pouţívá a odpad 

převádí na druhotnou surovinu jeho odběratel 

3) sestavená ze dvou nebo více postupů, z nichţ určitá část náleţí producentovi odpadu a 

další část odběrateli odpadu 

4) samostatným procesem, kdy recyklační technologie probíhá místně nebo časově 

odděleně od vzniku a dalšího zpracování odpadu 

 

 

Kaţdá recyklační technologie (optimálně navrţená a provozovaná) by měla splňovat 

některé poţadavky: [1]   

1) technologický postup má být natolik selektivní, aby látka, která je předmětem recyklace, 

byla ve své konečné, recyklované podobě co nejčistší 

2) technologie má zabezpečit, aby se co největší podíl recyklované látky dostal zpět do 

výrobního procesu 

3) technologie má zabezpečit, aby recyklovaná látka měla takovou výslednou formu, která 

umoţní její pouţití bez úpravy 

4) recyklační technologie má být navrţena tak, aby bylo moţno do tohoto procesu vracet 

všechny pomocné látky, které se procesu účastnily nebo aby je bylo moţno snadno 

získat 

5) náklady na recyklaci (případné zvýšení o náklady na zneškodnění té části odpadu, která 

se nezuţitkovává) musí být srovnatelné s náklady na zpracování primární suroviny 

6) recyklační technologie nesmí negativně ovlivňovat ţivotní prostředí. V ideálním případě 

by mělo jít o maloodpadovou  nebo bezodpadovou technologii 
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3.2      Skupina odpadů 

Z hlediska získávání kovů lze odpady rozdělit na 3 velké skupiny podle mnoţství a 

formy kovů v nich obsaţených: [1]   

Odpady kovové - kovy jsou přítomny převáţně v ryzí (metalické) formě buď samostatně 

nebo ve formě slitin s poměrně malým a proměnlivým obsahem ostatních nekovových sloţek. 

Odpady kovonosné - kovy jsou přítomny převáţně ve formě svých sloučenin. 

Odpady nekovové - představují materiály, neobsahující buď kovy vůbec nebo jen v malém 

mnoţství (v takovém mnoţství, které v současné době neumoţňuje jejich racionální získání).   

 

 

3.3      Typy recyklačních technologií 

Recyklační technologie je v zásadě moţno rozdělit na 3 základní typy:  

 

a) mechanické recyklační technologie  

- obvykle zahrnují rozměrovou úpravu zpracovávaného odpadu a separaci jednotlivých 

uţitkových sloţek odpadu pomocí technologických procesů, zaloţených na rozdílných 

fyzikálních nebo fyzikálně-chemických vlastnostech sloţek odpadu. Nedílnou součástí těchto 

technologií je i třídění (rozdělování podle velikosti zrna). Lze tedy do této skupiny zařadit 

klasické úpravnické technologie, pouţívané pro zušlechťování primárních surovin eventuelně 

jejich modifikace [1]. 

 

b) chemické recyklační technologie 

-  členění chemických recyklačních technologií je velmi sloţité. Závisí na druhu, sloţení, 

koncentraci, mnoţství, stupni homogenity a dalších vlastnostech upravovaného odpadu. Tyto 

technologie se vyuţívají jednak při neutralizaci škodlivých látek v odpadu, který se dále 

zpracovává běţnými postupy chemické výroby, jednak při regeneraci odpadu (obnovení 

uţitných vlastností látek tak, aby mohly být dále pouţívány k původnímu účelu),  tak při 

přímé přeměně odpadu na druhotnou surovinu. Do této skupiny lze zařadit i metalurgické 

postupy. Jako zvláštní skupinu chemických recyklačních technologií je moţno vyčlenit 

termické procesy, které však mohou být zařazeny i do skupiny metod, určených pro likvidaci 

odpadu. V případě, ţe se termických procesů vyuţívá pro získání energie, je nutno hovořit o 

recyklační technologii [1]. 
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c) biologické recyklační technologie 

- se uskutečňují prostřednictvím ţivých buněk, jejich sloţek nebo katalyticky aktivních 

produktů v umělém hmotném prostředí. Některé biotechnologie jsou známy a pouţívány jiţ 

dlouhou dobu, avšak jejich aplikace na zpracování odpadů je otázkou budoucnosti. Jako 

příklad klasických biologických recyklačních technologií je moţno uvést kompostování 

odpadů nebo jejich mikrobiologické louţení [1]. 

 

Rozdruţování je hlavním procesem úpravy uţitkových surovin. V rámci recyklace 

odpadů se uplatňují mnohé postupy známé z procesů úpravy a zpracování primárních 

(nerostných) surovin. Rozdruţování (separace) je oddělování jednotlivých sloţek 

zpracovávané suroviny na základě rozdílných fyzikálně-chemických vlastností těchto sloţek. 

Magnetické rozdruţování je zaloţeno na vyuţití rozdílných magnetických vlastností 

jednotlivých sloţek suroviny (zejména magnetické vodivosti, magnetické susceptibility  a 

permeability). Permeabilita charakterizuje látku z hlediska jejího vlivu na magnetické pole, 

susceptibilita vyjadřuje magnetizovatelnost této látky [1].   

 

3.4      Zpracování vysokopecních strusek 

    Na 1t vyrobeného surového ţeleza připadá 200 aţ 1000 kg strusky v závislosti na 

bohatosti zpracované vsázky.  

    Horní a spodní struska se vypouští z vysoké pece do vyzděných ocelolitinových 

pánví o objemu 11 aţ 17 m
3
, které mají kuţelový tvar se zaobleným dnem a jsou vyjímatelně 

umístěny na zvláštních podvozcích, opatřených sklápěcím zařízením. Struskové pánve (obr.2) 

se před plněním vystříkávají řídkou hlinitovápenatou kaší [2].  

  

Obr. 2  Strusková pánev [2] 
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3.4.1    Granulovaná vysokopecní struska 

 V současné době se více neţ polovina vyrobené vysokopecní strusky granuluje a 

v podobě jemných zaoblených částic se sklovitou strukturou vyuţívá při výrobě cementu, 

v němţ nahrazuje část přírodních slínků. Způsoby granulace se dělí na mokré a polosuché. 

 

 Při mokrých způsobech granulace se struska vylévá tenkým proudem do ţlabu s vodou 

nebo do vodní nádrţe, z níţ se pak granulát vybírá drapákovým jeřábem. Aby se proud tekuté 

strusky rozbil na drobné částice o maximálním průměru 3 aţ 5 mm, přivádí se do něho šikmo 

vzhůru proud vysokotlaké vody. Mokrých způsobů granulace se často pouţívá v přímé 

návaznosti na struskové ţlaby u vysokých pecí, takţe odpadá doprava tekuté strusky. 

 

Jakostnější výrobek se získává polosuchými způsoby, neboť obsahuje méně vody, a 

klesají tak náklady na dopravu a sušení. Struska se vylévá tenkým proudem z pánve do 

mezipánve a z ní do granulačního ţlabu, do něhoţ se přivádí malé mnoţství vody o tlaku 0,4 

aţ 0,5 MPa. Proud ochlazené, avšak ještě neztuhlé strusky padá na lopatky rychle rotujícího 

bubnu, kde se rozbíjí na drobné částice vrhané do značné vzdálenosti (aţ 20 m) od bubnu 

(toto je princip tzv. úderového nebo nárazového drtiče). Granule se při letu vzduchem 

ochlazují a částečně zbavují vody [2].   

 

3.4.2    Struskový štěrk 

Druhým nejrozšířenějším výrobkem z vysokopecní strusky je struskový štěrk. K jeho 

výrobě slouţí poměrně rozsáhlé, asi 2 aţ 3 m hluboké jámy, které se postupně zaplňují 

nepříliš tlustými vrstvami tekuté strusky ochlazovanými zvolna vodou aţ po úplném ztuhnutí. 

Ztuhlá a vykrystalizovaná struska se pak těţí z jámy pomocí lţícového bagru, magneticky se 

zbavuje surového ţeleza strţeného struskou při odpichu, načeţ se drtí a třídí na poţadované 

zrnitostní třídy. Struskový štěrk má následkem plně rozvinuté krystalové struktury vysokou 

pevnost v tlaku přibliţující se pevnosti přírodního štěrku, a je proto vhodným stavebním 

materiálem v silničním a ţelezničním stavitelství. K výrobě štěrku však není vhodná příliš 

zásaditá struska, u níţ je nebezpečí přítomnosti rozpadové modifikace Ca2SiO4 (larnitu) [2].   
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3.4.3    Hutní pemza 

  Zpěněná struska, která slouţí k výrobě lehčených stavebních panelů, se získává 

naléváním tekuté strusky do 20 aţ 30 cm prohlubně, jejíţ dno je zpevněno jílem a opatřeno 

soustavou svisle uspořádaných vodních trysek. Při jednorázovém nalití strusky se tryskami 

přivádí omezené mnoţství vody, které se přemění v páru a vytvoří v tuhnoucí strusce četné 

dutiny a póry. Další zpracování ztuhlé strusky je podobné výrobě struskového štěrku [2]. 

 

    Tzv. hutní pemza, z níţ se přídavkem cementu a vody vyrábějí velmi lehké stavební 

dílce, se získává zpěňováním strusek, které se vyznačují vysokou teplotou a niţšími obsahy 

zásaditých oxidů. Vysokopecní struska se přetavuje s některými přírodními horninami 

v pecích podobných kuplovnám a tavenina se vypouštění z pece rozfoukává přehřátou vodní 

párou nebo horkým stlačeným vzduchem. Vznikají tak dlouhá strusková vlákna, která         

po slisování a prošití do tvaru rohoţí slouţí jako tepelná izolace energetických rozvodů. 

Vysokopecní strusky se dále vyuţívají při výrobě skla, keramických předmětů                         

a ţárovzdorných vláken. Po jemném rozemletí slouţí také v zemědělství jako umělé hnojivo 

[2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

4.   Charakteristika podniku  

  Hutnický a strojírenský komplex se nachází se v jiţní části Ostravy v prostoru 

Kunčic, Kunčiček a Bartovic. V současnosti patří většina výrobních kapacit tohoto komplexu 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. 

 ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní firmou v České republice a patří do 

největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti jsou tři 

milióny tun oceli, exportuje zhruba 50 % produkce do více neţ 80 zemí celého světa. 

Zaměstnává téměř 6 tisíc lidí, dohromady s dceřinými společnostmi jich je téměř 9 tisíc. 

Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G. V účetním roce 2009 dosáhl 

konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním ztráty 1,46 miliardy korun. 

 

4.1      Vznik  

 Vznik tohoto závodu iniciovaly Vítkovické ţelezárny (VŢ), neboť jejich další rozvoj 

byl omezen umístěním přímo ve městě. Proto v roce 1942 začaly VŢ (tehdy ve správě 

koncernu Reichswerke Hermann Göring) stavět tzv. jiţní závod („Südbau“) v Kunčicích. 

Tehdy se ovšem nepočítalo s tím, ţe v tomto prostoru vznikne samostatný závod s úplnou 

hutní výrobou (tj. s vysokými pecemi, ocelárnou a dalšími navazujícími provozy). 

 V letech 1947 aţ 1948 bylo přijato rozhodnutí o výstavbě hutnického kombinátu          

v katastru obcí Kunčice, Kunčičky a Bartovice a vzápětí byla započata jeho výstavba. V té 

době to byla stále ještě součást VŢ. K osamostatnění závodu došlo aţ 31.prosince 1951, kdy 

byl zřízen národní podnik Nová huť Klementa Gottwalda se sídlem v Ostravě - Kunčicích. 

4.2   Výstavba hutního komplexu 

 Stěţejní části ţelezáren byly dány do provozu postupně v letech 1951 aţ 1958. Jednalo 

se především o pět koksárenských baterií, dvě vysoké pece včetně licího stroje, čtyři siemens-

martinské pece, pět hlubinných pecí, jednu blokovnu s prvním a druhým pořadím spojité 

sochorové tratě, válcovnu trub, slévárnu šedé litiny a část energetiky včetně vodního 

hospodářství. 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetika
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 V letech 1958 aţ 1961 pak probíhalo především rozšiřování kapacit pro produkci 

základních surovin (koks, surové ţelezo, ocel), ale také výstavba provozů na zpracování 

těchto produktů. V tomto období tak byla zprovozněna nová válcovací trať, linky na výrobu 

automobilových kol. Byly vybudovány další čtyři koksárenské baterie a dvě vysoké pece, dále 

pak pět 400tunových sklopných pecí pro výrobu oceli, nová blokovna, pásková trať P-250 a 

P-800, kontidrátová trať, zařízení na výrobu trubek se šroubovicovým svarem, kyslíkárna aj. 

 V dalším období jiţ nebyly realizovány ţádné zásadní investice, v letech 1967 aţ 1985 

však probíhala rozsáhlá modernizace martinských pecí na pece tandemové. Další velkou 

investicí pak byla v 80. letech výstavba středojemné válcovny v jiţní části závodu, centrální 

kyslíkárny a velkokapacitní koksárenské baterie. 

4.3     Vývoj v 90. letech 

 Nejdůleţitějším krokem v tomto období byl přechod od odlévání oceli do ingotů         

k plynulému odlévání oceli. Prvé zařízení pro plynulé odlévání oceli (ZPO č. 1) bylo uvedeno 

do provozu v prosinci 1993, druhé (ZPO č. 2) v prosinci 1997 a poslední (ZPO č. 3) v srpnu 

1999. Díky těmto investicím mohly být v roce 1999 uzavřeny hlubinné pece, blokovny a 

sochorové tratě a výroba plně přešla na novou technologii. 

 Další významnou investicí byla výstavba nové válcovny na výrobu širokého, za tepla 

válcovaného pásu, která nahradila produkci dvou zastaralých pásových tratí. Zkušební provoz 

nové válcovny byl zahájen v listopadu 1999. Komplex nové válcovny a ZPO č. 2 označovaný 

jako „pásová minihuť“ je zásobován tekutou ocelí, která je dopravována ţelezniční dopravou 

ze stávající ocelárny s tandemovými pecemi. 

 V souvislosti s ukončením výroby surového ţeleza ve vysokých pecích VŢ v roce 

1998 jsou potřeby vítkovických oceláren kryty také z vysokých pecí v Nové huti. Surové 

ţelezo je z Nové huti do Vítkovic transportováno po ţeleznici v tekutém stavu ve speciálních 

vozech, tzv. veronikách. 

 Před dnešním názvem ArcelorMittal Ostrava se společnost v letech 2005 aţ 2007 

jmenovala Mittal Steel Ostrava a v letech 2003 aţ 2005 ISPAT Nová Huť. O změně názvu     

z Mittal Steel Ostrava na současný ArcelorMittal Ostrava rozhodli akcionáři na valné 
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hromadě 27.července 2007, oficiálně došlo ke změně názvu zápisem do obchodního rejstříku 

dne 1.srpna 2007.  

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je dynamicky se rozvíjející společnost, která 

významnou měrou přispívá k zaměstnanosti a sociálnímu klidu v ostravském regionu.  

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále AMO) se snaţí o budování pozitivních 

vztahů s vlastními zaměstnanci, s laickou i odbornou veřejností, s městem Ostrava, 

ostravským regionem, Moravskoslezským krajem a Českou republikou [9]. 

 

4.4     Organizační schéma  společnosti 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_rejst%C5%99%C3%ADk
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5. Závod 12 – Vysoké pece 

5.1     Obecný popis organizace závodu a provozované technologie  

 Závod 12 – Vysoké pece je tvořen dvěma výrobními provozy a odbornými útvary, 

které zabezpečují technickou stránku výroby a řízení a kontrolu jakosti.  

 Provoz Aglomerace zajišťuje přípravu vysokopecní vsázky, a to vykládkou, 

transportem a skladováním surovin. Hlavním úkolem tohoto provozu je úprava jemných rud a 

koncentrátů aglomerováním tak, aby průsadou aglomerátu ve vysoké peci bylo dosaţeno 

ekonomicky ţádoucích parametrů výroby surového ţeleza. Výroba aglomerátu probíhá ve 

dvou samostatných spékárnách (aglomerace Sever a Jih) na celkem pěti spékacích pásech 

(3+2). Na spékárnách jsou instalovány účinné elektrofiltry slouţící k čištění plynných zplodin 

spékacího procesu a vzdušiny z odprášení dopravních cest a třídících uzlů.  

 Provoz Vysoké pece (obr.3) má k produkci nízkosírnatého ocelárenského surového 

ţeleza čtyři vysoké pece. V současné době je pro naplnění poţadavků odběratelů surového 

ţeleza dostatečný provoz dvou vysokých pecí s roční kapacitou výroby přes 2 miliony tun 

surového ţeleza. Tyto výrobní jednotky svou kapacitou zabezpečují potřebu oceláren 

ArcelorMittal a společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL. V případě přebytku kapacity je 

dále vyráběn plný sortiment slévárenských ţelez dle normy ČSN EN 10001.  

 Kromě výroby surového ţeleza a aglomerátu, který je pouze pro vlastní spotřebu, jsou 

externím zákazníkům prodávány výrobky z vysokopecní strusky, a to jednak struskové 

kamenivo v pěti granulometrických sortách vyráběných zejména pro stavební účely a dále 

vysokopecní granulát pro další zpracování v cementárnách a sklárnách. 

 Sortiment výroby surového ţeleza i struskových výrobků splňuje poţadavky ČSN ISO 

9001 a od roku 1998 je pravidelně certifikován Technickým a zkušebním ústavem stavebním 

Praha, s.p. Tento certifikační orgán potvrdil shodu systému řízení jakosti pro výrobu a 

dodávání ocelárenského a slévárenského surového ţeleza a výrobků z vysokopecní strusky     

s normou ČSN EN ISO 9001 : 2000 [16]. 

    

 Převáţná část vstupních surovin se dopravuje na provoz Aglomerace po ţeleznici. 

Vlastní doprava surovin v závodě je realizována částečně rovněţ ţelezniční dopravou, 

výrazněji pak pásovými dopravníky. V zimním období, kdy jsou substráty ve vagónech 
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zmrzlé, jsou vyuţívány rozmrazovny. Suroviny se následně fyzikálně upravují - vlhčí, třídí, 

melou, mísí, homogenizují a dále skladují. Takto připravené vsázkové suroviny jsou pak 

řízeně zaváţeny do jednotlivých zásobníků, odkud jsou odebírány, buď pro proces 

aglomerování (aglorudy, koncentráty, bazické přísady, palivo, hutní recykláty), nebo přímo do 

vsázky vysokých pecí (pelety, vysokopecní koks, bazické přísady). Na provoze vysokých pecí 

se rovněţ pouţívá kapalné náhradní palivo ve formě hnědouhelného dehtu nebo těţkého 

topného oleje. 

 V průběhu vysokopecního procesu ve vysoké peci dochází k redukci surového ţeleza 

ze vsázky za současného vzniku vysokopecní strusky a vysokopecního plynu. Surové ţelezo 

se v průběhu odpichů vysokých pecí vypouští do pojízdných mísičů, vzorkuje, váţí a odesílá 

odběrateli. Vysokopecní struska se v průběhu odpichu vypouští do speciálních ţelezničních 

vozů (kolib) a transportuje do prostoru struskového hospodářství (umístěného mimo hlavní 

areál AMO – na haldě) k dalšímu zpracování na granulát a kamenivo. Vysokopecní plyn se 

chladí a čistí na plynočistírně a expeduje do podnikové plynové sítě k dalšímu vyuţití [16]. 

 Detailní popis jednotlivých činností v procesu výroby surového ţeleza a pravidla pro 

jejich fungování a řízení, včetně kontrolních operací, jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Celý proces byl pro přehlednost rozdělen na 8 hlavních činností, kterými jsou: 

a) přejímka dodávek vstupních surovin a  

   přísad 

b) příprava vsázky 

c) výroba aglomerátu 

d) výroba surového ţeleza 

e) distribuce tekutého surového ţeleza 

f) výroba pevného surového ţeleza 

g) výroba granulátu a struskového 

   kameniva 

h) řízení lidských, informačních a 

        materiálových zdrojů. 

Obr. 3  Vysoká pec VP3 
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 Ke kaţdé činnosti je vedle uvedení dílčích operací přiřazena řídící dokumentace 

stanovující postupy a odpovědnosti (OS - Organizační směrnice, OSZ - Organizační směrnice 

závodu, DTP - Dodací technické podmínky, PP - Pracovní postup, apod.). Specifikovány jsou 

zde dále základní surovinové vstupy a výstupy, organizační útvary zabezpečující činnosti a 

rozhodující parametry pro monitorování a měření procesu [14].  

 

Obr. 4  Vnitřní struktura hlavního procesu výroby surového ţeleza [14] 

 

5.2     Charakteristika struskového hospodářství vysokých pecí 

 Zahájením provozu vysokých pecí  v roce 1954 byla výroba granulátu zajišťována na 

mokré granulaci u dorrů a na provizorní granulaci za VP4. Od 2. poloviny roku 1961 byla 

zahájena výroba vysokopecní granulované strusky na „Centrální granulaci“ v místě pod 

haldou u Lihovarské ulice mimo areál AMO. 
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 Stávající technologické zařízení má 12 granulačních věţí, odvodňovací zásobníky, 

uzavřené vodní hospodářství a expediční pásové dopravníky. Expedice externím odběratelům 

je zajišťována ţelezniční přepravou, automobilovou přepravou a přepravou pomocí pásových 

dopravníků. 

 Tekutá vysokopecní struska se přepravuje nepřetrţitě od vysokých pecí 

ve struskových vozech - kolibách. Vzdálenost přepravy je cca 4 km, coţ je hlavním důvodem 

poklesu teploty tekuté strusky, a tím i sníţení podílu výtěţnosti vysokopecní strusky na 

Centrální granulaci. Tento podíl je 65 % aţ 70 %. 

 Převoz tekuté vysokopecní strusky ze závodu 12 - Vysoké pece k dalšímu zpracování 

zajišťuje závod 5 - Doprava [14]. 

 

5.3      Technologie výroby vysokopecní granulované strusky 

Všeobecně 

 Granulace slouţí k výrobě granulátu z tekuté strusky. Schéma granulačního procesu je 

zachyceno v příloze 1. Tekutá struska se dováţí od VP struskovými vozy ke granulačním 

ţlabům, do nichţ se lije do proudu vody. Prudkým ochlazením a rozrušením proudem vody 

dojde k vytvoření krystalického zrnitého granulátu. Granulát se po odvodnění 

v odvodňovacích zásobnících sifonovým způsobem dopravuje pásovou dopravou přes 

expediční zásobník do ţelezničních vozů a nebo mimo expediční zásobník pásovou dopravou  

do areálu firmy Calumite.  

 Odcezená voda z odvodňovacích zásobníků se dopravuje samospádem potrubím do 

usazovacích jímek, kde se usazují jemné podíly granulátu. Relativně čistá voda, zbavená 

zbytků granulátu se odvádí do sacích jímek čerpadlovny a znovu pouţívá pro granulování.  

Klopící a probíjející zařízení 

 Ţhavá struska se přistaví ve struskových pánvích  nad jednotlivé granulační ţlaby. 

Z jednotlivých věţí se ovládá klopení samotné pánve a probíjení ztuhlého škraloupu na 

povrchu. Postupným uvolňováním lana kladkostroje, které brání vyklopení pánve najednou a 

má brzdící účinek, dochází k plynulému naklápění pánve a vylévání strusky do granulačního 

ţlabu.  
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 Před započetím naklápění pánve je však nutno ztuhlý škraloup na povrchu strusky 

probíjet probíječi, a to malým probíječem pro vytvoření otvoru na tlak vzduchu a velkým 

probíječem pro vytvoření otvoru k odlévaní [12].    

Granulační ţlaby 

 Granulační ţlab je sestaven ze strany lití z litinových dílců. Na počátku granulačního 

ţlabu jsou nad sebou dvě trysky. Spodní tryska je mírně zploštělá ve vodorovném směru a její 

proud je usměrněn ke dnu ţlabu. Jejím hlavním účelem je vytvoření vodního polštáře na dně 

ţlabu a doprava granulátu do zásobníku. 

 Vrchní tryska je rovněţ zploštělá ve vodorovném směru, aby proudem vody 

rozrušovala tekutou strusku. Na licí nálevku je přidávána voda k jejímu chlazení [12].    

Odvodňovací zásobníky 

 Kaţdá věţ má dva zásobníky se skluznými plochami. Nejvíce namáhané části stěn 

jsou vyzděny čedičem. Dvanáctá věţ má zásobník jen jeden a nepouţívá se.  

 Vrchní aţ střední část zásobníku se odvodňuje zabudovaným sifonovým přepadem. 

Spodní část zásobníku je ukončena segmentovým uzávěrem (klapou), ze kterého odtéká voda 

potrubím do sběrného kanálu [12].    

Pásová doprava 

 Pás P1 – je umístěn pod odsypávajícími klapami zásobníků. 

 Pás P2 – je tunelový a je umístěn pod zemí. 

 Pás P3 – je šikmý a nad zemí, z něhoţ se sype granulát, buď do expedičního 

zásobníku na ţelezniční vozy, nebo se propojením expeduje firmě Calumite.  

Expediční zásobník 

 Kapacita zásobníku je 80 tun. Dvěma odsypávajícími klapami, opatřenými 

vzduchovými válci, je odsypáván granulát. Funguje jako přesyp a usměrnění toku materiálu 

do ţelezničních vozů.  Materiál shromaţďuje pouze při přistavování dalšího ţelezničního 

vozu [12].    
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5.4     Technologie výroby tříděné vysokopecní  strusky 

Odval strusky 

 

Základním úkolem odvalu strusky je maximální vyuţití vysokopecní strusky v podobě 

struskového kameniva a minimalizace jejího ukládání do tělesa haldy. Dalším úkolem je 

separace ţeleza ze strusky.  

 

Stávající halda je rozdělena na studený a teplý odval. Na studeném odvalu klopí 

osádka tzv. „ţluté koliby“ (ţlutě označené pánve pro přepravu studeného, případně mokrého 

odpadu od vysokých pecí). Tento se nesmí přepravovat v normálních pánvích s tekutou 

struskou, aby nedocházelo k explozím a tím ohroţení bezpečnosti zaměstnanců a aby 

nedocházelo k znečištění strusky pro následnou výrobu štěrku. Studený odval má v pronájmu 

externí firma [13]. 

 

Zbytky vysokopecní strusky jsou dopravovány z granulace na odval strusky ve 

struskových vozech. Po plném zavezení části slupkového úseku struskou, která nebyla vhodná 

ke granulaci a tou která zbyla ve struskových vozech, je započato s chlazením vodou pomocí 

postřikovačů, které obsluha nasazuje na růţice, umístěné mezi kolejnicemi. Během chlazení 

jsou postřikovače otáčeny tak, aby voda pokryla celý zaklopený úsek a chlazení bylo co 

nejúčinnější [13]. 

 

Těţba vysokopecní strusky 

Vysokopecní struska je po zchladnutí nakládána rypadly ze slupkových úseků na 

nákladní auta (naváţky), které odváţejí strusku na štěrkovnu. Při výskytu velkých kusů ţeleza 

v netříděné strusce, je toto ţelezo odklizeno na určené místo. Takovéto zbytkové ţelezo 

velkých hmotností nemůţe být zpracováno na třídící lince. V průběhu těţby musí být struska 

zkrápěna vodou tak, aby se sníţila prašnost a zároveň měla optimální vlhkost takovoz, aby 

nedocházelo k nalepování materiálu na sítech a skluzech štěrkovny.  

 

Štěrkovna 

Štěrkovna je umístěna na Struskovém hospodářství provozu 123 – Vysoké pece, 

závodu 12. Umoţňuje zpracování vysokopecní strusky na tříděný vysokopecní štěrk. 

Kontrolním místem pro přejímku strusky před vlastní výrobou je naváţecí zásobník. 
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Vyrobený tříděný vysokopecní štěrk je loţen do ţelezničních vozů nebo na nákladní 

automobily [13]. 

 

Zjištění neshody v granulometrickém sloţení u struskového kameniva vlivem 

smíchání při skladování řeší před samotným prodejem technolog struskového hospodářství 

svým rozhodnutím o přetřídění. Struska je naloţena nakládači na nákladní auta a převezena 

k novému zpracování na třídící linku. 

 

 Zpracování materiálu štěrkovny začíná spuštěním zařízení počítačem z velínu 

štěrkovny. Tomu předchází výběr pracovních cest a technologických postupů, které lze různě 

kombinovat a vytvořit aţ 31 pracovních cest – tras (příloha 2).  Při nastavení zvolené 

technologické cesty dochází k různým kombinacím zapínání jednotlivých agregátů a 

dopravních pásů.  

 

Drtící linka štěrkovny (obr.5) je vybavena drtiči, třídiči, dopravními pásy, pásovou 

váhou, elektromagnetickým hlídačem kovů, elektromagnety, předtřiďovačem a podavači. 

Drcením a tříděním strusky se získává štěrk v pěti rozměrových frakcích: [11] 

 

 

a) 0 - 8 mm 

b) 8 - 16 mm 

c) 16 - 32 mm 

d) 32 - 63 mm 

e) 63 - 125 mm 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5  Drtící linka štěrkovny 
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Mobilní třídič FINLEY 303 

 

Pro výrobu štěrkodrtě frakce 0 - 32 a 0 - 90 mm se pouţívá mobilní třídič FINLEY 

303 (obr.6). Podle osazení sít v třídící jednotce se vyrábí štěrkodrť o zrnitosti 0 - 90 mm, 

přičemţ vzniká nadsítné nad roštem zásobníku. Nadsítné podíly nad 90 mm se zpracovávají 

na třídících linkách štěrkovny [11]. 

 

 

 

Obr. 6  Mobilní třídič FINLEY 303 [11] 

 

5.5      Realizace plánu prodeje vysokopecní strusky 

 Kapacita výroby vysokopecní granulované strusky je úzce spjatá s produkcí tekutého 

surového ţeleza. Společnost AMO a.s. disponuje čtyřmi vysokými pecemi a průměrná roční 

výroba surového ţeleza se pohybuje okolo 3 milionů tun. Struska je vedlejší produkt při 

výrobě surového ţeleza a její výskyt je přímo závislý na jeho produkci, sloţení vysokopecní 

vsázky a na poptávce po tomto hlavních produktu společnosti AMO a.s. Na jednu tunu 

vyrobeného tekutého surového ţeleza připadá cca 290 - 350 kg tekuté strusky. Při neomezené 

výrobě se denně z tekuté strusky vyrobí 1 500 - 2 000 tun granulované strusky. 
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 V průběhu 4. čtvrtletí se sestavuje a schvaluje „Plán produkce závodu 12 – Vysoké 

pece“ pro rok následující. „Plán produkce závodu 12 – Vysoké pece“ (příloha 3) předá 

pracovník oddělení Controllingu pracovníkům oddělení prodeje N6 – Vedlejší produkty. 

V případě jakékoliv úpravy plánu je průběţně o těchto změnách písemně informuje. V ročním 

plánu výroby jsou stanoveny měsíční objemy výroby tekutého surového ţeleza, vysokopecní 

granulované strusky a struskového kameniva. Tyto informace slouţí pracovníkům oddělení 

prodeje N6 – Vedlejší produkty jako podklad k jednáním se zákazníky a následnému 

uzavírání kupních smluv pro prodej vysokopecní granulované strusky.  

 Koncem kaţdého měsíce je závodem 12 - Vysoké pece vypracován podrobný měsíční 

„Rozpis plánu výrob závodu 12“ (příloha 4) na měsíc následující. Tento plán obsahuje 

detailní rozpis výroby na konkrétní dny, vyráběné produkty a mnoţství. Na základě měsíčního 

plánu výrob pracovník oddělení prodeje N6 – Vedlejší produkty vytvoří měsíční plán 

„Předpokladu expedice granulované strusky“ (příloha 5), přičemţ vychází z uzavřených 

kupních smluv na dané období a konkrétních poţadavků odběratelů. Mezi tyto poţadavky 

patří: mnoţství vysokopecní granulované strusky, termíny dodání, způsob dodání, popř. typ 

ţelezničních vozů. „Předpoklad expedice granulované strusky“ je zaslán pracovníkům 

expedice Struskového hospodářství, dispečinku závodu 5 – Doprava a jedno vyhotovení je 

uloţeno na oddělení prodeje N6 – Vedlejší produkty. Plnění naplánovaných dodávek a změny 

v jejich realizaci se průběţně zaznamenávají do „Denního plánu nakládky granulátu“               

(příloha 6). 

 Výrobní proces je nastaven tak, aby se předešlo zbytečným manipulacím s materiálem 

a aby byl ihned expedován konečnému zákazníkovi, aniţ by docházelo k jeho skladování. 

Vysokopecní granulovaná struska není materiál, který by byl vyráběn na zakázku a skladoval 

by se.  Důvodem je působení povětrnostních vlivů, kdy při delším skladování na volném 

prostranství dochází ke tvrdnutí, a tím znehodnocení granulované strusky, coţ má souvislost  

s jejím chemickým sloţením. Je však velmi náročné zajistit plynulou expedici při 

nepřetrţitém chodu vysokých pecí. Přes veškerou snahu o okamţité dodávky zákazníkovi 

musí být někdy granulát převáţen interními ţelezničními vozy na dočasné úloţiště, odkud je 

následně expedován zákazníkům silničními vozidly. 
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6.   Uţití struskových výrobků 

Přestoţe klasický vysokopecní proces s tavením surového ţeleza a strusky do tekutého 

stavu a jejich vzájemné oddělení při odpichu je znám více jak 200 let, uţití vysokopecní 

strusky, jako významného poloproduktu či druhotné suroviny má tradici jen několik desetiletí. 

Nejstarším produktem ze strusky byly odlévané dlaţební kostky a struskové kamenivo.  

Bazicita těchto strusek byla hluboko pod 1, tudíţ se jednalo o strusky kyselé. Postupný vývoj 

ukázal potřebu odsíření surového ţeleza a bazicita vysokopecní strusky se přiblíţila 

k hodnotám: B2 > 1, kde B2 = (CaO + MgO) / (SiO2 + Al2O3).  

 

V současnosti se zpracovávají dva základní produkty z tekuté vysokopecní strusky: 

 Vysokopecní struska granulovaná dle TDP – 308/10 (příloha 7) 

 Vysokopecní struska upravená – štěrkodrť dle TDP – 311/10 (příloha 8) 

 

6.1     Granulovaná struska  

Vyuţití granulované vysokopecní strusky, jako jednoho z nosných surovinových 

vstupů pro výrobu cementu, má zvláštní postavení a spolu s pouţitím ve sklářském průmyslu 

převyšuje významem produkci struskového kameniva. 

6.1.1    Cementářský průmysl 

Průmyslová výroba cementu z vysokopecní granulované strusky byla zahájena kolem 

r. 1920 a měla obrovskou dynamiku v celé Evropě. Oblast výroby cementu je nejnáročnější 

svými poţadavky na jakost vysokopecní strusky. Poţadavky na její chemické sloţení pro 

výrobu cementu jsou definovány v ČSN P ENV 197-1.  

Definice cementu 

Cement je hydraulické pojivo, tj. jemně mletá anorganická látka, která po smíchání 

s vodou vytváří kaši, tuhnoucí a tvrdnoucí v důsledku hydratačních reakcí a procesů. Po 

zatvrdnutí zachovává svoji pevnost  a stálost také ve vodě. Normované cementy jsou v ČSN 

EN 197-1 Cement – část 1: sloţení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné pouţití. 
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Výroba cementu  

Nejdůleţitějšími surovinami pro výrobu cementu jsou vápence, vápenné slíny a hlinité 

břidlice těţené v lomu. Další potřebné suroviny pro výrobu cementu jsou korekční suroviny 

např. křemičitý písek, kazivec nebo ţelezitá korekce. Po výpalu těchto surovin vzniká nový 

produkt – portlandský slínek. Slínek se mele v kulových nebo válcových mlýnech, kdy 

v průběhu mletí mohou být do mlýnice přidávány další sloţky (vápenec, granulovaná 

struska, popílek z elektráren, pucolán) v závislosti na poţadovaném druhu cementu. V tab.1 

je uveden obsah granulované strusky přípustný dle EN 197 – 1 pro jednotlivé druhy cementů. 

Základní přísadou, která se přidává do všech cementů je sádrovec. Jeho funkcí je regulace 

tuhnutí. 

Struskové cementy dle EN 197 – 1  

Tab.1  Druhy struskových cementů [15] 

Normalizační označení cementu Obsah granulované 

strusky  v % 

Portlandský struskový cement               CEM II/A-S  6 - 20 

Portlandský struskový cement               CEM II/B-S  21 - 35 

Portlandský směsný cement                   CEM II/A-M 6 - 20 

Portlandský směsný cement                   CEM II/B-M 21 - 35 

Vysokopecní cement                              CEM III/A  36 - 65 

Vysokopecní cement                              CEM III/B  66 - 80 

Vysokopecní cement                              CEM III/C  81 - 95 

Směsný cement                                       CEM IV/A 18 - 30 

Směsný cement                                       CEM IV/B 31 - 50 

Vysokopecní cement se zvýšenou                 

síranovou odolností                CEM III/A 32,5 R - svc 

36 - 65 

 

 

Vlastnosti portlandských cementů směsných 

Cementářský průmysl je jedním z energeticky nejnáročnějších průmyslových odvětví. 

Výrobní náklady produkce cementu tvoří z větší části náklady na energii. V posledních třech 

letech cementářský průmysl přistoupil ke změně receptur pro výrobu cementů. Příčinou těchto 

změn je záměr sniţování vstupních nákladů. Svou roli hraje jednak poměr nákladů na výrobu 

vůči ceně cementu, rovněţ však vliv výroby cementu  na ţivotní prostředí.  

Ve vsázce současně vyráběných cementů jsou přítomny následující kombinace 

hlavních sloţek: buď vápenec/vysokopecní struska, nebo vápenec/elektrárenský a 

teplárenský popílek. 
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Evropská cementářská norma EN 197-1 specifikuje celou skupinu portlandských 

cementů směsných CEM II. Jsou to např. portlandské struskové cementy CEM II/A-S s 6 % 

aţ 20 % hm. a CEM II/B-S s 21 % aţ 35 % hm. vysokopecní granulované strusky. 

 

Níţe uvedené skutečnosti jsem zpracovala na základě překladu přednášky z Technické 

a vědecké cementářské konference pořádané 27.-28.10. 2005 v Norimberku Německou 

cementářskou asociací. 

 

Označení CEM II-M Portlandský směsný cement je určeno pro cementy, ve kterých jsou 

kombinace dále uvedených sloţek: 

 Granulovaná vysokopecní struska 

 Křemičitý úlet 

 Přírodní pucolán, např. tras 

 Křemičitý nebo vápenatý popílek 

 Vápenec 

 

Vliv granulované vysokopecní strusky na vlastnosti  cementů CEM II-M  

Výzkumný ústav cementářského průmyslu (Düsseldorf) provedl výzkum, který byl 

zaměřen zejména na porovnání vlastností betonů z portlandského cementu a betonů s cementy 

obsahujícími vápenec nebo vysokopecní granulovanou strusku. Cílem výzkumu bylo 

poskytnout průkazné výsledky pozitivních vlastností směsných cementů. 

 

Pozitivní vlivy granulované  strusky na vlastnosti  cementů CEM II-M 

a) Pórovitost a rozloţení velikostí pórů - škodlivé látky pronikají do konstrukce pórovým 

systémem, a trvanlivost všech stavebních materiálů na bázi cementu je tedy významně 

ovlivněna pórovitostí a rozloţením pórů. Pro odolnost betonu proti vlivům prostředí má proto 

mimořádný význam i jeho nepropustnost. 

V provedeném výzkumu byla u cementu s vysokým obsahem vápence mikrostruktura 

tvrdnoucí cementové kaše poněkud hrubší. Rozměr pórů lze zmenšit např. pouţitím latentně 

hydraulických hlavních sloţek, např. pouţitím vysokopecní strusky nebo popílku. Neţádoucí 

vliv samotného vápence lze částečně vyrovnat jeho kombinací s granulovanou vysokopecní 

struskou. Změny pórovité struktury mohou vyšší nebo niţší měrou ovlivnit trvanlivost 

betonu. 



 34 

 

b) Karbonatace - v souladu s praxí je při všech vlivech prostředí povoleno pouţívání 

vysokopecního cementu, který obsahuje aţ 80 % hm. granulované vysokopecní strusky, i 

kdyţ při laboratorních zkouškách je hloubka karbonatace betonu poněkud vyšší neţ u betonu 

z portlandského cementu. U venkovních stavebních prvků, u kterých je vyšší nebezpečí 

koroze výztuţe, je totiţ vlivem větší vlhkosti betonu hloubka karbonatace oproti laboratorním 

zkouškám menší. S rostoucím obsahem vápence v cementu se zvětšuje i hloubka karbonatace. 

 

c) Odolnost vůči působení chloridů - v praxi se betony často dostanou do styku s vodou 

obsahující chloridy. Příkladem jsou silniční mosty, podlahy mnohopodlaţních parkovišť a 

námořní konstrukce. Ke značnému nárůstu odolnosti vůči chloridům, tedy ke sníţení 

koeficientu difúze chloridových iontů, přispívá někdy díky zjemnění pórového systému 

pouţití cementů s obsahem granulované vysokopecní strusky. Tento kladný vliv se zcela 

zřetelně objevuje při pouţití CEM III/A s obsahem alespoň 40 % hm. granulované 

vysokopecní strusky. 

 

d) Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - výsledky zkoušek potvrdily dřívější 

mnohadesetileté praktické zkušenosti se struskoportlandskými a vysokopecními cementy. 

Směsné cementy vyhověly poţadovaným kritériím směrnic BAW (Spolkového ústavu pro 

vodní stavby). 

 

e) Odolnost proti zmrazování a rozmrazování v prostředí rozmrazovacích solí - betony 

s portlandskými směsnými cementy s granulovanou vysokopecní struskou a s vápencem, 

které obsahují alespoň 65 % hm. slínku, mohou mít vysokou mrazuvzdornost i v prostředí 

rozmrazovacích soli. 

 

Shrnutí pozitiv vysokopecní granulované strusky  

 

Při výrobě portlandských směsných cementů je nejefektivnější kombinace vápence a 

granulované vysokopecní strusky. Tyto cementy jsou vyuţitelné v různých prostředích při 

působení: karbonatace, chloridů a  mrazových cyklů. 

Cementy CEM II-M umoţňují vyváţit výhody a nevýhody jednotlivých hlavních sloţek 

jejich správnou kombinací. Kromě sníţení emisí CO2 a šetření přírodních zdrojů lze tak 

optimalizovat i vliv cementů na vlastnosti z nich vyráběných betonů.  
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6.1.2    Sklářský průmysl  

Nejnovější oblastí vyuţití vysokopecní strusky je sklářský průmysl, kde se uplatňuje 

vysokopecní struska ve formě granulátu. Velmi známá firma Calumite začala strusku 

zpracovávat jiţ ve čtyřicátých letech 20. století. Postupně získává další teritoria a zájemce o 

svou produkci. Vedle USA má postaveny závody v Evropě a Japonsku. V České republice byl 

postaven závod v Ostravě – Kunčičkách. Výrobu zahájil v roce 1999. Projektovaný výkon je 

100 000 t ročně, ale kapacita instalovaného zařízení má rezervy vyuţití aţ do 120 000 t 

maximální roční produkce.  

Konečný produkt je získáván procesy: 

mícháním, sušením, drcením a proséváním 

vysokopecní granulované strusky. Ve výrobním 

procesu jsou navíc instalovány magnetické 

separátory ţeleza. Drcením je získáno 

granulometrické spektrum o maximální velkosti 

zrna do 1 mm potřebné pro sklářský průmysl. 

V procesu výroby není prováděna ţádná úprava 

chemického sloţení a výsledný produkt přímo 

závisí na chemickém sloţení vstupní 

granulované strusky. Finální výrobek -    mletá 

struska, který vidíte na obr.7 nese stejný název 

jako firma – Calumite
®
. 

Obr.7  Calumite
®

  

Uţití výrobku Calumite
®
 

Calumite
®

 se pouţívá při výrobě plochého skla, obalového skla a skleněných vláken 

především na bázi skel typu Si-Na-Ca. Pouţité mnoţství Calumite
® 

do sklářského kmene je 

spojeno s obsahem vázaného ţeleza ve vysokopecní strusce, které barví sklovinu do 

ţlutozelena, a pro jednotlivé barvy skel je dáno následovně:   

 

 v čirém skle tvoří Calumite®           4 - 12 % hmotnosti suchého písku 

 v zeleném skle                                10 - 18 % hmotnosti suchého písku 

 v hnědém skle                                    aţ 23 % hmotnosti suchého písku. 
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Přínos vysokopecní granulované struky ve formě produktu Calumite
®
 

 Díky jeho jedinečným tavícím a rafinačním vlastnostem mohou výrobci skla: 

 sníţit spotřebu energie 

 sníţit teplotu v pecích 

 sníţit emise CO2 a NOx 

 zvýšit výkon pece 

 a dosáhnout vyšší kvality u finálního výrobku. 

 

Sníţení spotřeby energie 

Sklovitý charakter Calumite
®

, ve spojení s jeho chemickým sloţením, vede 

k rychlejšímu tavení vsázky do sklářské pece. Výsledkem je niţší náročnost na energii 

potřebnou na tavbu skla, přičemţ teplota v peci zůstává stejná. Úspory energie se pochybují 

mezi 2 aţ 5% a konečná výše úspor závisí na technologických podmínkách při taveni skla 

v peci, typu vyráběného skla a podílu Calumite
®
 ve výrobě. 

 

Zvýšení kvality 

Asi největším přínosem Calumite
®
 ve výrobě skla je částečná eliminace bublin ve 

sklovině, v některých případech aţ o 50%, které způsobuje zbytkový sulfát. Calumite
®
 ve 

sklářském kmenu působí také na sníţení obsahu nepřetavených zrn sklářských surovin a kmen 

je více konzistentní.  

 

Ţivotní prostředí 

Emise CO2 - příznivý vliv Calumite
®
 na CO2 má dva rozměry, šetří emise přímo díky sníţené 

produkci CO2 z vápence a dolomitu a nepřímo sníţením emisí spojených se spalováním 

paliva. Sníţení emisí CO2 je obzvlášť důleţité ve spojitosti s prodejem emisních povolenek 

Evropské Unie.  

Emise CO2 z výroby - pouţití Calumite
®
 a tím částečné nahrazení vápence a dolomitu přímo 

sniţuje produkci CO2 během tavení skla. Aţ 40 % obsahu CaO ve skle můţe být dodáno 

s Calumite
®
, čímţ dosáhneme 18 % sníţení emisí CO2 z výroby. 

Emise CO2 ze spalování paliv - pouţití Calumite
®
 vede ke sníţení teploty cca o 30 % ve 

sklářské peci, coţ umoţní úsporu topného média (olej nebo zemní plyn), tj. úsporu emisí CO2, 

které se uvolňují během spalování aţ o 4 %. 
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NOx – výše uvedené sníţení teplot ve sklářské peci zavedením Calumite
®
 do výroby se také 

rovná 10 % sníţení termální produkce NOx. 

 

Shrnutí pozitiv vysokopecní granulované strusky 

Úspory energie - prostředek sniţující energetickou náročnost výroby. Míra dosaţených 

energetických úspor závisí na druhu pece a barvě skla. Po zavedení Calumite
®
 do výroby tyto 

úspory činí 3 aţ 4 %. 

Vyšší výkon pece  - vyšší produkce skla na tunu taveného kmene se projeví hlavně tím, ţe 

v kmenu se sníţí počet endotermických reakcí a niţší teplota tání materiálu Calumite
®

 

nastartuje rychlejší tavbu sklářského kmene, coţ vede k vyššímu výkonu pece bez nutnosti 

zvýšení teploty v peci nebo měrné energie. Zvýšení výnosu se pohybuje od 2 % aţ do 7 %. 

Vyšší kvalita skla – Calumite
®
 sniţuje výskyt bublin ve sklovině aţ o 50 % průměrných 

hodnot a zároveň sniţuje výskyt nepřetavených zrn kmene, které bývají z hlediska kvality 

častou příčinou vyřazení výrobku.  Tímto je umoţněna vyšší produkce plochého skla, 

skleněných obalů a také skleněných vláken. 

Delší životnost pece - díky sníţení teploty v peci pouţitím Calumite
®
 se prodlouţí ţivotnost 

pece, v některých případech aţ o 3 roky, coţ se výrazně promítne do sníţení provozních 

nákladů. 

Zjednodušení kmene - pouţití Calumite
®
 vede k zjednodušení receptu kmene díky moţným 

sníţením počtu poţadovaných vstupních surovin. V mnoha případech je Calumite
®
 pouţíván 

jako jediný zdroj oxidu hlinitého nebo oxidu hořečnatého. 

 

6.1.3   Mletá granulovaná struska pro výrobu hydraulických pojiv 

Účinný hydraulický produkt 

UHPŠ je latentní hydraulická příměs, ve svém sloţení statisticky homogenní, vyráběna 

na poţadované parametry z vysokopecní granulované strusky, křemičitého popílku a ostatních 

sloţek uvedených v podnikové normě. UHPŠ zlepšuje plasticitu a zvyšuje odolnost proti 

agresivnímu prostředí.  

Pouţití:  

 jako sloţka pro výrobu maltových a betonových směsí 

 jako hlavní sloţka pro výrobu cementu CEM dle ČSN EN 197-1.         
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Kvalita:  

       účinný hydraulický produkt UHPŠ je ve shodě s PN UHPŠ 72 2092 

       systém řízení jaksti je certifikován dle ČSN EN ISO 9001 : 2001 v platném  

znění.  

 

Granulovaná vysokopecní struska SMŠ dle PN 72 2090, velmi jemně mletá 

Velmi jemně mletá granulovaná struska je práškové latentně hydraulické pojivo 

vyrobené semletím vysušené vysokopecní granulované strusky, která splňuje poţadavky dle 

ČSN EN 197-1 na poţadované parametry. Aktivaci SMŠ 380 a SMŠ 420 je moţno provádět 

portlandským cementem, vápnem, sádrou a roztoky alkalických sloučenin v závislosti na 

účelu pouţití. Nabídkový list – příloha 9.  

 Pouţití:  

 do maltových směsí 

 v silniční výstavbě 

 jako hydraulická sloţka v betonových směsích ke zvýšení konečných pevností 

a zvýšení odolnosti proti agresivnímu prostředí. Vhodnost pouţití je nutno 

ověřit   průkazními zkouškami.  

Kvalita:  

 velmi jemně mletá granulovaná struska SMŠ 380 a SMŠ 420 je ve shodě         

s PN 72 2090 

 systém řízení jakosti je certifikován dle ČSN EN ISO 9001 : 2001 v platném 

znění.  

 

Korozní odolnost betonů (malt) 

 Podíl obsahu vysokopecní granulované strusky v betonových a maltových směsích 

výrazně ovlivňuje korozní odolnost. U zkušebních vzorků se pracovalo s podílem 

granulované strusky 0 %, 25 %  a 75 %, při působící teplotě 20° C  a 5° C, stáří vzorků jsou 2 

roky. Proces koroze je zachycen na obr.8 a obr.9. 
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    Stav vzorků: 2. rok; 20° C 

 

Obr.8  Korozní odolnost betonů (malt) 

   Stav vzorků: 2. rok; 5° C 

 

Obr.9  Korozní odolnost betonů (malt) 

6.1.4    Granulovaná struska ve výrobě licích prášků a krycích strusek 

Licí prášky (dále L. P.) se pouţívají k ochraně hladiny oceli při odlévání na ZPO         

(zařízení pro plynulé odlévání) sochorových, blokových a bramových, dále pak jako tepelně-

izolační strusky v mezipánvích ZPO a rovněţ při klasickém odlévání oceli do kokil (odlévání 

ingotů). 

Při výrobě L. P. je jednou ze sloţek vstupních surovin i vysokopecní granulovaná 

struska (dále VP struska). Širší vyuţití mají ty VP strusky, které vznikají při pouţití čistého 

vápence ve vsázce vysokých pecí. 

Licí prášky a krycí strusky jsou vyráběny výhradně na bázi čistých komplexních 

minerálních surovin. Výrobní receptury jsou sestavovány na základě přesné analýzy všech 

vstupních surovin a náročného laboratorního vývoje na speciálním zařízení. Technologické 
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zařízení umoţňuje jednorázově realizovat výrobu dávek (do 40 t) vysoce homogenního 

produktu. Kaţdá vyrobená dávka je odběrateli dodávána s osvědčením o jakosti. Vlastní 

vývoj v oblasti licích prášků  podle parametrů 

technologického zařízení odběratele. Jedním z komponentů, důleţitých pro výrobu licích 

prášků a krycích strusek, je i vysokopecní granulovaná struska. 

Vlastní zpracování vstupních surovin se realizuje v kulovém mlýnu, ve kterém     

probíhá mletí a vysoušení dávkovaných surovin. K důkladnému promíchání dochází 

v homogenizačním silu, ze kterého je výsledný produkt transportován do automatické baličky 

k dalšímu zpracování.  

Základní sortiment: 

 Licí prášky pro klasické lití oceli do kokil 

 Licí prášky pro plynulé odlévání bloků a sochorů 

 Licí prášky pro plynulé odlévání bramových předlitků 

 Krycí strusky pro ochranu hladiny tekuté oceli 

  

Funkce krycích strusek pouţitých v L. P. u plynulého odlévání oceli na ZPO: 

 Ochrana tekutého kovu tj. oceli před oxidací vzdušným kyslíkem  

 Tepelná izolace, která zabraňuje neţádoucímu předčasnému tuhnutí povrchové vrstvy 

tekuté oceli 

 Pohlcování a rozpouštění vměstků vyplouvajících z oceli do roztavené vrstvy licího 

prášku na hladině oceli, v krystalizátoru ZPO 

 „Mazání“ tj. sníţení třecích sil mezi licí kůrou kontislitku a měděnou stěnou 

krystalizátoru ZPO, v průběhu plynulého odlévání oceli 

 Odvod (přestup) tepla mezi ocelí (licí kůrou tuhnoucího kontislitku) a krystalizátorem 

             

Chemické sloţení  strusek vzniklých roztavením L. P. se pohybuje v rozsahu: 

 SiO2 30   aţ  56 %        

 CaO  12   aţ  45 % 

 Al2O3   0,5  aţ  11 % 

 Na2O                 0,5  aţ  15 % 

 CaF2                  0,2  aţ  20 %  

 MgO                  0,5  aţ  3,0 % 

 Fe2O3  0,5  aţ  3,5 % 
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Orientační pouţití VP strusky při výrobě krycích strusek a licích prášků:  
 

 Krycí strusky pro mezipánev ZPO: aţ 42 % VP strusky  

 L. P. pro blokové a bramové ZPO: 30 % aţ 35 % VP strusky 

 

 

6.2   Struskové kamenivo 

6.2.1    Stavební průmysl 

 Tradice vyuţití vysokopecní strusky pro stavební účely je téměř stoletá. Ještě z kyselé 

vysokopecní strusky byly odlévány dlaţební kostky s vysokou odolností proti povětrnostním 

vlivům. V současnosti je to struskové kamenivo různé zrnitosti. Pro velmi účinnou přísadu do 

betonářských směsí jsou určeny frakce 0-8 mm, 8-16 mm a 16-32 mm. K hutnění podloţí je 

vyţadována frakce 32-63 mm a 63-125 mm, kde v minulosti byla uţívána netříděná 

vysokopecní struska. Prodejem netříděné strusky vznikaly zbytečné ztráty kovu, tj. 

zbytkového obsahu surového ţeleza ve strusce, které je moţno magnetickou separací zachytit. 

Struskové kamenivo nachází uţití v technologiích stavby, opravy a údrţby pozemních 

komunikací. Krystalická struska pro pouţití v kterékoliv technologii musí být objemově stálá. 

Objemová stálost se prokazuje chemickým sloţením strusky, které je uvedeno v tab.2. 

Tab.2  Poţadavky na chemické sloţení vysokopecní strusky 

Sloučeniny 
Procentní zastoupení 

(%) 

SiO2 37 – 41 

Al2O3 5 – 9 

MgO 6 – 14 

CaO 34 – 40 

  

Vyuţití struskového kameniva při stavebních pracích: 

- úprava podkladu 

- výroba nestmelené vrstvy  

- výroba směsi pro stabilizované a hydraulicky stmelené vrstvy 

- výroba směsi pro asfaltové vrstvy 
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6.2.2    Izolační hmoty 

Moderní stavebnictví se bez izolačních hmot dnes stěţí obejde. K tvorbě skelného-

keramického izolačního vlákna je bohatě vyuţívána vysokopecní struska.  V minulosti to byl 

„Vistemat“ vyráběný Vítkovickými ţelezárnami, v současnosti se na výrobu izolačních hmot 

specializují firmy ROCKWOOL v Bohumíně a SAINT GOBAIN ISOVER v Častolovicích. 

Oba výrobci vyuţívají ve výrobě izolačních hmot vysokopecní strusku frakce 63-125 mm, 

která se příznivě účastní tavicího procesu v kopulových pecích.  

Vlastnosti kamenné vlny 

 Vynikající tepelně-izolační vlastnosti kamenné vlny zaručí, ţe teplo zůstane uvnitř 

domu. V létě naopak ochrání dům od velkého horka. 

 Přírodní původ kamenné vlny zajišťuje její prodyšnost, a tím i vynikající vnitřní 

klima. Díky izolačnímu efektu udrţuje kamenná vlna stabilní vyšší teplotu vnitřního povrchu 

stěn a nemůţe tedy docházet k  nepříjemnému pocitu „chladných stěn“. Její prodyšnost brání 

kondenzaci vodních par a tvorbě plísní.  

Izolace z kamenné vlny mají pozitivní vliv na akustické vlastnosti obvodových zdí. 

Pomáhají tak zvyšovat kvalitu bydlení a oddělit domov od vnějšího prostředí.  

Ochrana před poţárem v praxi znamená, ţe zateplovací systém z kamenné vlny  působí 

preventivně a dokáţe chránit konstrukci před účinky ţáru a ohně. 

 

6.2.3    Další vyuţití struskového kameniva  

Vysokopecní kamenivo má další vyuţití na trhu a to jako posypový materiál v zimním 

období. Vyuţívá se především frakce 0-8 mm a 8-16 mm, která plnohodnotně nahrazuje 

přírodní drcené kamenivo.  

Novinkou je výstavba okrasných a protihlukových stěn, tzv. gabionů (obr.10).  Tvoří 

je jednotlivé bloky ze svařovaných sítí z hladkého drátu s výplní. Stěny jsou vytvořeny z 

ocelových profilů, opatřené ocelovou svařovanou sítí a vyplněné přírodním kamenem, 

vysokopecní struskou nebo dřevěnými řezanými poleny.  
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Obr.10  Gabiony 

 

Zajímavostí je produkt výrobců izolačních materiálů – Cultilene. Hlavní surovinou 

pro Cultilene je minerální vlna.  Jedná se o výrobek ve tvaru desek a kostek, které jsou široce 

vyuţívány při skleníkovém pěstování zeleniny na principu hydroponie. Rostlina roste přímo 

v produktu Cultilene – minerální vatě a je zavlaţována vodou s výţivnými hnojivy. Tento 

produkt znázorňuje obr.11. 

 

     

Obr.11  Cultilene 
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6.2.4    Interní vyuţití struskového kameniva 

Vysokopecní struska frakce 63-125 mm je zpětně vyuţívána ve výrobním procesu při 

výrobě oceli. Struskou se zaváţí prostor pod tandemovými pecemi v oblasti odpichu 

ocelárenské strusky. Navezená struska slouţí jako síto pro odpich ocelárenské strusky, která 

prosakuje přes vysokopecní strusku do koryta. Prostupné mezery mezi kusovitou struskou 

jsou postupně zaneseny tekutou ocelárenskou struskou. Poté musí být celá masa roštu 

z vysokopecní strusky odstraněna a nahrazena novou vrstvou vysokopecní strusky. Tato 

surovina je v procesu tavby oceli v tandemových pecích nezastupitelná. 
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7.  Vývoj prodeje vysokopecní strusky 

 V této části práce je úkolem zpracovat data z prodeje vysokopecní strusky za období 

2007-2010 a vyvodit z nich závěry pro predikci prodeje.  V drtivé většině všech společností je 

prodej, ať jiţ výrobků, zboţí, různých řešení či sluţeb tím, co v konečné fázi podnik ţiví. 

Zpětný ucelený náhled na problematiku prodeje je klíčový pro jeho budoucí vývoj.  

 Veškerá citlivá data uvedená v této části diplomové práce týkající se firmy AMO a.s. 

budou vynásobena určitým koeficientem z důvodu uchování obchodního tajemství. 

 

7.1     Výskyt VP strusky v závislosti na výrobě tekutého surového ţeleza  

V roce 2007 byla plně vyuţita kapacita vysokých pecí a výroba přesáhla hranici 3 

milionů tun tekutého surového ţeleza. Na 1 tunu tekutého surového ţeleza připadlo 326 kg 

tekuté vysokopecní strusky (dále VP struska). Celý výskyt tekuté strusky, tj. 990 420 tun, byl 

zpracován na granulovanou strusku  nebo struskové kamenivo a následně prodán. Kromě 

struska vyprodukované v tomto roce bylo odtěţeno z úloţiště 113 757 tun VP strusky, která 

byla uloţena na deponii struskového hospodářství v předchozích letech.  

V roce 2008 byl na 1 tunu vyrobeného surového ţeleza výskyt VP strusky 316 kg       

a celkem bylo vyprodukováno 832 898 tun tekuté strusky. Navíc rekordně bylo v tomto roce 

odtěţeno 201 451 tun z úloţiště. Prodej zpracované strusky i tomto roce překročil hranici       

1 mil. tun. Na konci roku pak došlo k poklesu produkce tekutého surového ţeleza. 

Výrobu, těţbu, zpracování a vyuţití strusky v roce 2009 výrazně ovlivnila globální 

ekonomická krize, která se nevyhnula ani AMO a.s. Jedním z důsledků této krize byl znatelný 

pokles primární výroby. Z důvodu sníţení poptávky po oceli došlo k omezení výroby na 

vysokých pecích a v porovnání s rokem 2007 toto sníţení činilo cca 44 %. Podíl tekuté VP 

strusky na 1 tunu ţeleza činil 338 kg. Bylo zpracováno a prodáno 627 469 tun VP strusky.  

Do tohoto mnoţství patří i 77 702 tun odtěţené strusky.    

V 1. polovině roku 2010 se situace na trhu stabilizovala a ve 2. polovině roku pak 

došlo k mírnému nárůstu ve výrobě. Tekuté strusky bylo vyprodukováno 670 268 tun, ale 

nepodařilo se veškeré mnoţství prodat. Stavební průmysl se dostal do potíţí, byly 

pozastaveny státní zakázky, a také byl omezen přísun financí ze státní pokladny na stavební 

projekty. Cca 100 000 tun nezpracované strusky muselo být uloţeno na deponii. Výskyt VP 

strusky je detailně zachycen v tabulce 3 a graficky znázorněn v příloze 10. 
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Tab.3  Výskyt vysokopecní strusky (2007-2010) 

  2007 2008 2009 2010 

Tekuté surové Fe 3 035 160 2 608 667 1 624 144 1 724 144 

Tekutá VP struska 990 420 832 898 549 767 670 268 

Odtěžená VP struska z deponie 113 757 201 451 77 702 0 

Nezpracovaná tekutá VP struska 0 0 0 100 748 

Celkem zpracovaná VP struska 1 104 177 1 034 349 627 469 569 520 

Poměr tekuté strusky k tek. Fe (%) 32,63 31,93 33,85 38,88 

  

7.2       Prodej granulované strusky a struskového kameniva 

Tabulka 4 znázorňuje vývoj prodeje struskových výrobků v období 2007-2010. V roce 

2007 byla výtěţnost granulované strusky z tekuté strusky cca 50 %, v roce 2008 došlo 

k výraznému nárůstu výtěţnosti granulované strusky na cca 65 %. Vedlo k tomu zvýšení 

poptávky po granulované strusce. Byla učiněna opatření v koordinaci přepravy tekuté strusky 

od vysokých pecí do granulačního zařízení, a tím se podařilo navýšit výtěţek granulované 

strusky o 15 %. V roce 2007 i 2008 bylo vyrobeno a prodáno více neţ 1 mil. tun granulované 

strusky a struskového kameniva. V obou letech nemusela být zpracovaná struska uskladněna. 

Ke zlomu v poptávce po granulované strusce došlo v následujícím roce 2009, kdy se v 

cementářském průmyslu začaly měnit receptury cementů z důvodu sníţení nákladů na vstupní 

suroviny. Druhým negativním faktorem bylo sníţení primární výroby z důvodu ekonomické 

krize. Výtěţek granulované strusky klesl na 54 % a nepodařilo se prodat všechnu 

zpracovanou strusku. Na skládce bylo uloţeno 46 275 tun strusky. Toto mnoţství bylo 

připraveno k prodeji v roce 2010. Prodej granulované strusky však ani v roce 2010 nevzrostl a 

kopíroval rok minulý. Rovněţ u prodeje struskového kameniva došlo k poklesu. Výtěţek 

granulované strusky byl nejniţší za celé sledované období a nepřesáhl 46 %. Pro prodej v roce 

2011 bylo uskladněno cca 20 000 tun zpracované strusky. Rok 2009 a 2010 zaznamenal 

pokles prodeje struskových výrobků cca o 500 tis. tun. Graficky je zachycen v příloze 11.  

Tab.4  Prodej VP strusky (2007-2010)  

  2007 2008 2009 2010 

Zpracovaná VP struska                  (t) 1 104 177 1 034 349 627 469 569 520 

Granulovaná struska                      (t) 502 001 539 731 298 305 306 702 

Struskové kamenivo                       (t) 602 176 494 618 282 889 242 889 

Sklad (k 1.1.)                                    (t) 0 0 46 275 19 929 

Výtěžnost granulované strusky     (%) 51 65 54 46 
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7.3      Rozdělení prodeje vysokopecní granulované strusky podle uţití 

Hlavními odběrateli vysokopecní granulované strusky jsou cementárny na českém, 

slovenském a polském trhu. Ke strategickým odběratelům patří Českomoravský cement, 

Holcim a Cementownia Odra. Neméně důleţitými odběrateli jsou Cement Hranice, Lafarge 

Číţkovice, Cemmac a Pováţská cementáreň. V roce 2008 bylo 83 % produkce granulované 

strusky prodáno cementářským společnostem. Následně došlo k poklesu dodávek těmto 

společnostem cca o 7 % v roce 2009  a o 10 %  v roce následujícím (tab.5 a příloha 12).  

Další vyuţití granulované strusky je při výrobě sklářského kmene. Odběrateli jsou 

ostravská firma Calumite a polská firma Ferrocarbo. Objem prodeje strusky do sklářského 

odvětví není zanedbatelný a pohyboval se od 60 000 do 86 000 tun ročně (tab.6). Kaţdoročně 

došlo k nárůstu dodávek do tohoto odvětví. V roce 2010 to bylo uţ 28 % z celkového prodeje.  

Výrobci hydraulických pojiv a maltových směsí mají nelehké postavení na stavebním 

trhu. Jejich produkty konkurují  cementářským výrobkům, vyuţití těchto produktů umoţňuje 

výrobcům betonů míchat si vlastní receptury pojiv a nebýt závislí pouze na cementu. V roce 

2007 Kotouč Štramberk odebral cca 100 000 tun granulované strusky pro výrobu 

hydraulických pojiv. Podíl prodeje do tohoto odvětví byl cca 20 %. V následujícím roce došlo 

k razantnímu propadu v odběru granulované strusky pro výrobu hydraulických pojiv (tab.5). 

Důvodem byl majetkový vstup cementářské firmy do této společnosti, a tím ukončení 

dodávek granulované strusky. Ke změnám ve vlastnictví mlecích zařízení a ve výrobní 

strategii došlo v následujícím roce. V roce 2010 sice došlo k oţivení obchodu s granulovanou 

struskou, ale prodané mnoţství zdaleka nedosáhlo objemu roku 2007.   

V roce 2007 bylo také prodáno více neţ 1 000 tun granulované strusky drobným 

odběratelům, především ostravským stavebním firmám. Tyto firmy pouţily granulovanou 

strusku k podsypům pod plynová potrubí a nahradily tak přírodní písek. Takto pouţitá 

granulovaná struska jiţ dále nevytvářela ţádnou přidanou hodnotu. Jelikoţ se poptávka 

cementářů po tomto produktu stále zvyšovala a byl nedostatek granulované strusky na trhu, 

přestala se granulovaná struska drobným odběratelům pro tyto účely prodávat. Jediným 

drobným odběratelem, se kterým nebyla spolupráce přerušena, zůstala firma LP Steel, která 

vyuţívá granulovanou strusku pro výrobu licích prášků. Jejich roční spotřeba se pohybuje 

kolem 50 tun. Pro prodej je toto mnoţství zanedbatelné, ale pro výrobce licích prášků je 

struska důleţitou surovinou. Podíl prodeje strusky drobným odběratelům je zachycen v tab.5. 

Mnoţství ani v jednom roce nepřekročilo hodnotu 1 %. 
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Tab.5  Prodej granulované strusky dle uţití v % (2007-2010) 

  2007 2008 2009 2010 

Cementářský průmysl                 % 67,44 83,00 76,78 66,58 

Sklářský průmysl                         % 12,00 14,43 21,19 28,15 

Hydraulická pojiva                       % 20,33 2,56 2,01 5,24 

Ostatní                                           % 0,23 0,01 0,02 0,03 

Celkem                                          % 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

 

Tab.6  Prodej granulované strusky dle uţití v tunách (2007-2010) 

  2007 2008 2009 2010 

Cementářský průmysl 338 550 447 951 229 026 204 206 

Sklářský průmysl 60 243 77 876 63 223 86 343 

Hydraulická pojiva 102 036 13 840 6 005 16 073 

Ostatní  1 172 64 51 81 

Celkem  502 001 539 731 298 305 306 702 

 

 

7.4      Rozdělení prodeje struskového kameniva podle uţití 

Poměr objemu prodeje mezi stavebním průmyslem a odběrateli, kteří produkují 

tepelné izolace, je uveden v tab.7 a grafickém znázornění v příloze 13.  Struskové kamenivo 

nakupují převáţně stavební firmy situované v okruhu 30 km od AMO, a.s. Stavební firmy 

z větší vzdálenosti směrem k Třinci se orientují na dodavatele - Třinecké ţelezárny. Existuje 

jakýsi pomyslný koláč logistické dostupnosti strusky, který je pro firmy nákladově únosný. 

Pouze v případě cenových slev VP strusky odebírají tento materiál zákazníci z větší 

vzdálenosti. Téměř veškerá produkce struskového kameniva byla prodána ke stavebním 

účelům. Jeho podíl v celkovém prodeji se pohyboval v letech 2007 – 2010 mezi 88 aţ 96 %. 

Velmi významnými zákazníky jsou výrobci tepelných izolací Rockwool Bohumín, 

Saint Gobain Orsil Častolovice a jejich sesterské společnosti v Polsku. Nejvyšší prodej 

struskového kameniva pro výrobu tepelných izolací byl v roce 2008 činil cca 39 tis. tun. 

V dalších letech došlo sice k poklesu prodeje, ale ne aţ tak velkému. Zmírnění poklesu 

prodeje struskového kameniva bylo dosaţeno díky vládnímu programu „Zelená úsporám“, 

který dotoval zateplování budov a další stavební úpravy, sniţující energetickou náročnost 

budov. Takto recyklované struskové kamenivo tvoří přidanou hodnotu u výrobků, které mají 

na stavebním trhu své pevné místo. Při porovnání tab.7 a tab.8 hodnoty ukazují, ţe prodej 

v roce 2009 a 2010, co do mnoţství mírně klesl, ale podíl prodeje do tohoto odvětví narostl. 
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Prodej struskového kameniva pro stavební průmysl zaznamenal kaţdoroční klesl, naproti 

tomu prodej výrobcům tepelných izolací byl stabilizovaný. 

 

Tab.7  Prodej struskového kameniva dle uţití v % (2007-2010) 

  2007 2008 2009 2010 

Tepelné izolace                           (%) 3,43 7,87 11,34 11,33 

Stavební průmysl                       (%) 96,57 92,13 88,66 88,67 

Celkem struskové kamenivo     (%) 100 100 100 100 

 

 

Tab.8  Prodej struskového kameniva dle uţití v tunách (2007-2010) 

  2007 2008 2009 2010 

Tepelné izolace                             (t) 20 671 38 907 32 085 30 471 

Stavební průmysl                         (t) 581 505 455 711 250 804 238 418 

Celkem struskové kamenivo       (t) 602 176 494 618 282 889 268 889 

 

 

7.5      Vývoj prodeje vysokopecní strusky do zahraničí  

 Prodané mnoţství vysokopecní strusky jsem rozdělila teritoriálně na tuzemsko a 

export a vloţila do tabulky 9. V roce 2007 byla veškerá vyrobená granulovaná struska 

prodána tuzemským odběratelům. V roce 2008 se rozšířilo portfolio odběratelů o zahraniční 

firmy a export granulované strusky dosáhl více neţ 200 tis. tun, tj. 37 %. Tento podíl v roce 

2009 narost na 41 % a v roce 2010 uţ činil 72 % z celkového prodeje granulované strusky. Ve 

sledovaném období 2007-2010 došlo k výrazné změně ve strategii a producent granulované 

strusky AMO a.s. se začal orientovat na zahraniční trh. Vývoj je graficky znázorněn v příloze 

14. 

 U struskového kameniva není export z pohledu mnoţství tak významný. Nejvíce 

bylo tohoto typu strusky prodáno do zahraničí v roce 2008, a to 1,75 % z celkového prodeje 

(viz tab.8). Zahraničním odběratelům je dodávána pouze frakce 63-125 mm, která slouţí 

k výrobě tepelně-izolačních materiálů. 
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Tab.9  Prodej VP strusky – export (2007-2010)  

Granulovaná struska 2007 2008 2009 2010 

Tuzemsko                                (t) 502 001 338 275 175 266 85 372 

Export                                      (t) 0 201 456 123 039 221 330 

Celkem                                     (t) 502 001 539 731 298 305 306 702 

 Export                                    (%) 0 37 41 72 

Struskové kamenivo 2007 2008 2009 2010 

Tuzemsko                                (t) 602 076 486 092 279 204 268 864 

Export                                      (t) 100 8 526 3 685 25 

Celkem                                    (t) 602 176 494 618 282 889 268 889 

Export                                     (%) 0,02 1,75 1,32 0,01 

 

7.6      Vývoj trţeb za prodej vysokopecní strusky 

 Trţby za prodej vysokopecní strusky ve sledovaném období se vyvíjely příznivě         

a meziročně docházelo k procentuálnímu růstu. Ve srovnání k celkovým trţbám, které byly na 

závodě Vysoké pece, činily v roce 2007 trţby za strusku 3,27 %. Nejvyššího podílu pak bylo 

dosaţeno v roce 2009, a to 8,85 %. Z hodnot uvedených v tabulce 10 vyplývá, ţe trţby za 

prodej vysokopecní strusky měly vzrůstající tendenci. V roce 2010 však došlo k 1 % poklesu 

trţeb, který byl zapříčiněn regulací ceny ve vazbě na záměr zvýšení prodeje a snahy uvolnit 

skladovací prostory struskárny.  

Tab.10  Vývoj trţeb (2007-2010)
12 

Tržby záv. Vysoké pece 2007 2008 2009 2010 

Surové železo             (Kč)  3 557 162 583 3 982 720 195 1 547 469 541 1 429 963 847 

Vysokopecní struska (Kč) 120 235 367 203 016 094 150 221 122 119 460 714 

Celkem                        (Kč)  3 677 397 950 4 185 736 290 1 697 690 663 1 549 424 562 

Vysokopecní struska  (%) 3,27 4,85 8,85 7,71 

 

 

7.7       Cenový vývoj u struskových výrobků  

 K nárůstu cen u obou komodit došlo výrazně v roce 2008 a tato tendence pokračovala 

i v roce 2009. Rok 2009 byl v prodeji strusky z pohledu cen nejúspěšnější. V průměru bylo 

dosaţeno zvýšení prodejní ceny o 235 % oproti roku 2007. V tomto roce však v důsledku 

ekonomické krize na trhu, a s tím souvisejícího omezení hutní výroby, byla produkce strusky 

niţší. Nedostupnost strusky se promítla do poptávky, a tím i do zvýšení její ceny. V roce 2010 

                                                 
12

 Data jsou upravena neznámou proměnnou z důvodu ochrany obchodních údajů 
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došlo k cenovému poklesu. V tabulce 11 je zachycen cenový vývoj v letech 2007 aţ 2010      

a pruţnost ceny na poptávku po strusce. 

Tab.11  Cenový vývoj struskových výrobků v Kč/t (2007-2010)
13  

Průměrná cena 2007 2008 2009 2010 

Granulovaná strusky 111,46 228,12 324,73 255,71 

Struskové kamenivo 106,75 161,53 188,60 152,61 

Granul. + strusk. kam. 108,89 196,27 258,47 217,36 

 

7.8      Výrobní náklady u struskových výrobků  

 Výše výrobních nákladů (v Kč/t) patří k nejdůleţitějším sledovaným faktorům 

společnosti. Získaná data celkových nákladů byla dosazena do vzorce:   

                                                                                           (1) 

kde AC jsou průměrné náklady (Average Costs), TC jsou celkové náklady (Total Costs) a Q 

je mnoţství (Quantity). 

 Vypočtené průměrné náklady na vyprodukovanou tunu strusky byly dosazeny do 

tabulky 12 a porovnány s dosaţenou průměrnou cenou za daný struskový sortiment ve 

sledovaném období. Rok 2009 patřil k nejlepšímu roku z hlediska dosaţeného zisku na 1 tunu 

vyrobené granulované strusku i struskového kameniva. V ţádném z analyzovaných roků 

celkové náklady na výrobu struskových výrobků nepřevyšovaly stanovenou prodejní cenu a 

produkce byla zisková. Zisk z prodané tuny byl vypočten pomocí vzorce: 

                                                                                            (2) 

kde P je cena (Price) a AC je podle rovnice (1). 

Tab.12  Výrobní náklady struskových výrobků v Kč/t (2007-2010)
14

 

Granulovaná struska 2007 2008 2009 2010 

Cena                              (Kč/t) 111,46 228,12 324,73 255,71 

Náklady                         (Kč/t) 67,914 62,713 91,581 107,429 

Zisk/t                              (Kč/t) 43,55 165,40 233,15 148,28 

Struskové kamenivo     2007 2008 2009 2010 

Cena                              (Kč/t) 106,75 161,53 188,60 152,61 

Náklady                         (Kč/t) 68,026 78,68 95,158 126,238 

Zisk/t                              (Kč/t) 38,72 82,85 93,44 26,37 

                                                 
13

 Data jsou upravena neznámou proměnnou z důvodu ochrany obchodních údajů 
14

 Data jsou upravena neznámou proměnnou z důvodu ochrany obchodních údajů 

Q
TCAC 

CPZisk 
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 Nejlepšího nákladového koeficientu (3) u granulované strusky bylo dosaţeno v roce 

2008.  U struskových výrobků to bylo rovněţ v roce 2008. Výpočty jsou znázorněny       

v tab. 13. 

                                                                                (3) 

kde TC je podle rovnice (1) a P je podle rovnice (2). 

Tab.13  Nákladový koeficient (2007-2010) 

  2007 2008 2009 2010 

Nákladový koeficient granulované strusky 0,61 0,27 0,28 0,42 

Nákladový koeficient struskového kameniva 0,64 0,49 0,50 0,83 

 

 

 

7.9      Spotřeba vysokopecní strusky při výrobě oceli 

 Spotřeba vysokopecní strusky frakce 63-125 mm se odvíjela od celkové produkce 

oceli. V tabulce 14 jsou data za sledované období. V kaţdém roce se spotřeba vysokopecní 

strusky na výrobu 1 tuny oceli mírně zvyšovala. Jelikoţ hodnoty spotřeby jsou kilogramech, 

je toto zvýšení spotřeby zanedbatelné. Vysokopecní struska se podílela na celkových 

nákladech výroby 1 tuny oceli v rozpětí mezi 0,009 aţ 0,023 %. Náklady na spotřebu 

vysokopecní strusky jsou sledovány provozem ocelárny ve variabilních nákladech. 

 

Tab.14  Spotřeba VP strusky při výrobě oceli (2007-2010) 

  2007 2008 2009 2010 

Výroba oceli                                     (t) 3 035 324 2 615 938 1 621 764 1 977 622 

Spotřeba VP strusky                       (t) 15 058 14 329 9 048 12 127 

Spotřeba VP strusky na 1 t oceli (kg) 4,96 5,48 5,58 6,13 

Náklady spotřeby VP strusky na 
výrobu 1 t oceli                              (%)                                  0,009 0,014 0,023 0,021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1P
TC
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8.  Vyhodnocení analýzy prodeje vysokopecní strusky a doporučení 

Struskové výrobky patří k ţádaným surovinám ve stavebním, cementářském a 

sklářském průmyslu. Produkce strusky patří do struktury hutního průmyslu, ve kterém došlo 

k důleţitým změnám. Toto odvětví prošlo nedávno fází globalizace  a restrukturalizace a 

následně v roce 2009 globální krizí, která se dále promítla také do stavebního průmyslu. Krize 

donutila firmy sniţovat veškeré náklady spojené s nákupem vstupních surovin, výrobou, 

logistikou apod. Tyto aspekty měly vliv na poptávku po struskových výrobcích a 

způsobily zásadní změny v prodeji těchto produktů.  

Na základě analýzy dat prodeje vysokopecní strusky za období 2007-2010 jsem došla 

k následujícím závěrům: 

a) Výskyt tekuté strusky - v prvé řadě se sníţila roční produkce tekutého surového ţeleza 

a s touto produkcí spojený roční výskyt tekuté vysokopecní strusky z běţné kapacitní 

produkce 1 mil. tun na cca 550 000 v roce 2009 a 670 000 tun v roce 2010. 

b) Pokles výroby cementu - nepříznivě se vyvíjel prodej vysokopecní granulované 

strusky pro cementářské účely. Rok 2008 byl nadprůměrně příznivý, co se týče 

objemu prodeje, kdy 83 % vyrobené granulované strusky bylo pouţito na výrobu 

cementu. V následujících dvou letech prodej do této odbytové oblasti výrazně poklesl 

přičemţ v roce 2010 činil pouze 66,6 %.  Z údajů poskytovaných Svazem výrobců 

cementu ČR vyplývá, ţe se výroba cementu v ČR v roce 2009 sníţila meziročně         

o 23 %, tj. na 3,64 milionu tun. Pokles výroby cementu byl způsoben niţší poptávkou 

po betonu a betonových produktech. V roce 2009 došlo k zastavení či odloţení téměř 

všech projektů financovaných soukromými prostředky. Při výstavbě bytů se pokles 

spotřeby cementu sníţil o třetinu [10].    

c) Změny ve výrobě cementu - druhým faktorem s vlivem na sníţení prodeje 

granulované strusky byly změny ve výrobě cementu. Producenti cementu na českém 

trhu přešli k novým recepturám, upřednostňují suroviny s niţšími cenovými náklady 

jako je vápenec a popílek a zvyšují produkci směsných a vápencových cementů na 

úkor nákladnější výroby struskových cementů.  

d) Sklářský průmysl a výroba izolačních materiálů - vyuţití granulované strusky ve 

sklářském průmyslu mělo rostoucí tendenci a lze očekávat i do budoucna, ţe o 

granulovanou strusku k výrobě sklářského kmene bude zájem. Stejný vývoj byl 
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zaznamenán i u prodeje struskového kameniva určeného pro výrobu izolačních 

materiálů. Prodej strusky do tohoto odvětví se v roce 2008 zvýšil v o cca 18 000 tun  

oproti roku předchozímu. V roce 2010 bylo pro výrobu  izolačních materiálů prodáno 

11,3 % z celkové produkce vysokopecního kameniva. 

e) Export vysokopecní strusky - k zásadním změnám došlo v poměru prodeje 

struskových výrobků odběratelům na tuzemském a zahraničním trhu. V roce 2007 

byla vysokopecní granulovaná struska prodávaná pouze českým odběratelům, ale 

v roce 2010 jiţ export granulované strusky činil 72 % z jejího celkového prodeje. 

Příčinou byl pokles poptávky u českých producentů cementu a potřeba výrobce 

strusky hledat nová odbytiště v zahraničí. Ve sledovaném období se objem exportu 

struskového  kameniva do zahraničí pohyboval maximálně kolem 8 500 tun ročně. 

f) Ekonomický přínos - nejlepších cen u prodeje strusek bylo dosaţeno v roce 2009, kdy 

průměrná cena za prodanou tunu strusky činila 258,47 Kč a na celkových trţbách 

závodu 12 – Vysoké pece se prodej struskových výrobků podílel 8,85 %. Rok 2009 

byl z pohledu cen a trţeb nejlepším rokem z celého analyzovaného období. Ani 

v jednom z analyzovaných roků nebyly náklady na výrobu granulované strusky a 

struskového kameniva vyšší neţ jejich prodejní cena. Opět rok 2009, co se týče zisku 

z vyprodukované tuny strusky, byl nejúspěšnější. U vysokopecní granulované strusky 

činil zisk v tomto roce 233, 15 Kč/t a u struskového kameniva 93,44 Kč/t. Nejvyššího 

zisku z prodeje strusek bylo dosaţeno v roce 2008 - 130 186 308 Kč (příloha 15). 

g) Ztráty - v roce 2010 bylo uloţeno na deponii cca 100 tis. tun strusky, která nebyla 

zpracována a prodána. Náklady na uloţení této strusky jsou zahrnuty do celkových 

výrobních nákladů struskového hospodářství. Toto mnoţství se dá vyčíslit jako ztráta 

z prodeje granulované strusky ve výši 14 938 913 Kč, a nebo jako ztráta z prodeje 

struskového kameniva ve výši 2 656 725 Kč.  

h) Přínos pro cementářský průmysl - v cementářském průmyslu je vysokopecní 

granulovaná struska jednou z nosných vstupních surovin při výrobě cementu. Při 

výrobě portlandských směsných cementů je nejefektivnější kombinace vápence a 

granulované vysokopecní strusky. Tyto cementy jsou vyuţitelné v různých prostředích 

při působení karbonatace, chloridů a  mrazových cyklů. 
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i) Přínos pro sklářský průmysl - ve sklářském průmyslu se granulovaná struska  

vyskytuje ve formě produktu Calumite
®
 a díky jeho jedinečným tavícím a rafinačním 

vlastnostem mohou výrobci skla sníţit spotřebu energie, sníţit teplotu v pecích, sníţit 

emise CO2 a NOx, zvýšit výkon pece a dosáhnout vyšší kvality u finálního výrobku.  

j) Přínos pro stavební průmysl - mletá vysokopecní granulovaná struska slouţí k výrobě 

hydraulických pojiv. Maltovým a betonovým směsím s těmito hydraulickými pojivy 

mletá granulovaná struska zlepšuje plasticitu a zvyšuje odolnost proti agresivnímu 

prostředí.  

k) Přínos pro výrobu izolačních materiálů – k výrobě tepelně-izolačních materiálů se 

výhradně vyuţívá struskové kamenivo frakce 63-125 mm. Tato surovina je součástí 

tavícího procesu v kopulových pecích. Výsledným produktem je kamenná vlna, která 

je prodyšná. Díky prodyšnosti brání kondenzaci vodních pár a tvorbě plísní. Má 

pozitivní akustické a protipoţární vlastnosti.  

l) Interní  využití -  spotřeba vysokopecní strusky na 1 tunu vyrobené oceli se 

pohybovala mezi 5 aţ 6 kg. Na celkových výrobních nákladech se podílela maximálně 

0,023 % na vyrobenou tunu oceli. Ekonomický přínos vysokopecní strusky ve 

výrobním procesu oceli není výrobním závodem sledován.  

Vlastní doporučení k zajištění efektivnosti v prodeji vysokopecní strusky: 

a) Maximální produkce granulované strusky - na základě výsledků prodejní analýzy 

doporučuji orientaci na maximální produkci vysokopecní granulované strusky, a to za 

předpokladu, ţe bude smluvně zajištěn odbyt vyprodukovaného mnoţství. Náklady na 

výrobu granulované strusky byly cca o 28,00 Kč niţší neţ náklady na výrobu 

struskové kameniva. Současně lze očekávat, ţe v následujícím roce se tyto náklady na 

výrobu zásadně měnit nebudou. Rovněţ zisk z prodané 1 tunu granulované strusky byl 

o 160,97 Kč vyšší neţ zisk z prodeje 1 tuny struskového kameniva. S výrobou 

struskového kameniva jsou spojené vícenáklady na převoz, uloţení, následné 

zpracování a manipulaci při výrobě.  

b) Orientace na tuzemský trh - v roce 2010 došlo ke změně v prodeji a jedna čtvrtina 

granulované strusky byla prodána na tuzemském trhu a tři čtvrtiny produkce byly 

exportovány. Důvodem byl pokles poptávky po tomto sortimentu na českém trhu a 

potřeba producenta strusky AMO a.s. orientovat se na odběratele v zahraničí. 



 56 

Doporučuji navázat obchodní jednání s českými odběrateli, kteří omezili nebo zcela 

ukončili nákup granulované strusky. Obnovení obchodních vztahů by vedlo ke 

zvýšení objemu prodeje na tuzemském trhu.  

c) Kooperace - další variantou oţivení prodeje českým zákazníkům by byla spolupráce 

na produkci mleté granulované strusky za předpokladu, ţe oslovený zákazník má toto 

mlecí zařízení k dispozici a byl by se ochoten podílet na nákladech a ziscích s tohoto 

procesu. Kooperace s tímto zaměřením spolupráce jsou časté a bývají přínosem pro 

obě společnosti. 

d) Rozšíření sortimentu - u struskového kameniva navrhuji obnovit výrobu na mobilním 

třídiči FINLEY 303. Toto zařízení je v současné době mimo provoz, a však před 

rokem 2007 se pouţívalo k výrobě štěrkodrtě o zrnitosti 0-32 mm a 0-90 mm. Obě 

frakce byly certifikovány a pouţívány ke stavebním účelům, ke zpevňování stavebních 

ploch  a pod kolejové loţe. K obnovení výroby na tomto zařízení je nutné udělat 

průzkum        u odběratelů strusky, zda a v jaké míře mají o uvedený sortiment zájem a 

za jakou cenu jsou ochotni uvedené frakce nakupovat. Dále se musí zpracovat 

nákladová kalkulace a ziskovost provozu mobilního třídiče. Aţ na základě zjištěných 

skutečností lze posoudit, zda obnovení výroby struskového kameniva o zrnitosti 0-32 

mm a 0-90 mm bude pro společnost přínosné.  

e) Námět k novému využití strusky na trhu - na základě studia publikace od Pira 

International Ltd. „The Future of Ferrous Slag“  bych doporučila struskové kamenivo 

k dalšímu vyuţití, a to jako „filtračního media“. Struskové výrobky jsou díky své 

zrnité a pórovité struktuře vyuţívané k filtraci odpadních vod. Takovéto vyuţití 

strusky je největší na Novém Zélandu, kde je nízká hustota obyvatelstva a jednotlivé 

budovy jsou hodně vzdálené od hlavního vedení kanalizace. Voda filtrovaná přes 

filtrační vrstvy můţe být vypuštěna do řečiště místních řek [5].   

Vyuţití vysokopecní strusky k účelům filtrace odpadních vod navrhuji jako námět pro 

výzkum ve společnosti AMO a.s. např. ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava nebo jiným 

výzkumným pracovištěm zabývajícím se ochranou ţivotního prostředí. Vyráběná 

struska je jednou ročně zasílána na rozbor a na základě výsledků je vystaven Protokol 

na vodný výluh, jehoţ hodnoty splňují kritéria nezávadnosti strusky (příloha 16).  

V případě potvrzení filtračních schopností vysokopecní strusky by našel tento výrobek 

další uplatnění na trhu. 
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9.   Závěr 

Jedním z cílů práce bylo vyzdvihnout přínosné vlastnosti vysokopecní strusky, její 

vyuţitelnost v oblasti stavebního průmyslu. Zvýšením vyuţití této suroviny dochází               

k významnému k šetření přírodních zdrojů kameniva a současně ke sniţování ekologické 

zátěţe ţivotního prostředí vedlejšími produkty, které vznikají při výrobě hutních materiálů. 

Mezi hlavní odběratele granulované strusky patří výrobci portlandských struskových 

cementů. Dále je tato surovina vyuţívána sklářským průmyslem, kde konečný produkt 

vyráběný z vysokopecní granulované strusky „Calumite“ částečně nahazuje v šarţi vápenec a 

dolomit, a tím sniţuje spotřebu dobývaných přírodních surovin. Struskové kamenivo plně 

nahrazuje přírodní kamenivo ve stavebním průmyslu a slouţí jako vstupní surovina pro 

výrobu tepelně-izolačních materiálů (Rockwool, Saint Gobain Orsil).  

Společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. se úspěšně daří vyprodukovanou vysokopecní 

strusku zpracovávat a prodávat odběratelům na českém i zahraničním trhu. Kritickým byl 

pouze rok 2010, kdy bylo nutné část vyprodukované strusky uloţit na úloţiště struskového 

hospodářství závodu 12 – Vysoké pece. Příčinou bylo krizové období, které v roce 2010 

zasáhlo stavební průmysl a došlo ke sníţení poptávky po této komoditě a ochromení odbytu 

strusky.  

Jelikoţ vysokopecní granulovaná struska je vedlejším produktem při výrobě tekutého 

surového ţeleza, plán výroby nikdy nebude postaven na trţní poptávce po vysokopecní 

granulované strusce. Úkolem prodejců je veškerou vyprodukovanou a zpracovanou 

vysokopecní strusku prodat s nejvyšším moţným ziskem a současně zamezit ukládaní strusky 

na úloţiště. Při výrobě ţeleza je kladen velký důraz na sniţování vstupních nákladů výroby. 

Nákupem kvalitních surovin – ţelezné rudy s vysokých obsahem ţeleza se podmíněně sniţuje 

podíl tekuté strusky vznikající při výrobě tekutého ţeleza.  

Abych mohla napsat tuto práci, bylo mi umoţněno mým zaměstnavatelem AMO a.s. 

pouţít informace spojené s prodejem vysokopecní strusky. Zaměřila jsem se na vyhodnocení 

prodejní činnosti v letech 2007 aţ 2010. Výsledkem mé práce je zmapování vývoje prodeje ve 

sledovaném období, logické vysvětlení a zdůvodnění změn ve vývoji prodeje. Na základě 

zjištěných skutečností jsem navrhla několik doporučení, jakým způsobem by bylo moţné 

prodej v budoucím období zvýšit a zajistit firmě vyšší trţby.  
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Světový pohled na vyuţití vysokopecní strusky je velmi různorodý, a to jak ve sloţení 

strusek, tak v jejich vyuţití. EU usiluje o harmonizaci standardů a vytvoření jednotného 

stavebního trhu pro vyuţití strusek pro infrastrukturu. Tuto snahu komplikuje fakt, ţe státy 

EU mají velmi rozdílné struskové trhy a strukturu zpracovatelského průmyslu. Cementářský 

trh je na rozdíl od stavebního trhu v lepším postavení. Cementářský průmysl je světově 

koncentrován na silné globální hráče. Je vysoká pravděpodobnost, ţe dojde ke sjednocení 

standardů a předpisů pro zpracování granulované strusky, které můţe vést k vývoji světových 

značek a specifikací pro struskové cementářské produkty. Vysokopecní struska se podílí 75 % 

na celkové produkci všech druhů strusek ve světě. Pouze vysokopecní granulovaná struska 

můţe být pouţita na výrobu cementu. 

Pro zajímavost uvádím informace o produkci strusky v Číně. V této zemi se produkuje  

60 % vysokopecní strusky z celkové světové produkce, ale tato není zcela vyuţita. První 

granulační zařízení bylo v Číně nainstalováno v roce 2000 v Šanghaji firmou Baosteel. V roce 

2008 bylo v celé zemi v provozu uţ okolo 50 granulačních zařízení. V posledních 10 letech 

došlo k expanzi ve zpracování strusky a očekává se růst exportu strusky z Číny do okolních 

zemí.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem věřím, ţe společnost ArcelorMittal Ostrava 

a.s. vyuţije má navrţená doporučení k úspěšnému vývoji prodeje vysokopecní strusky 

v dalších obdobích.  

Kromě společnosti AMO a.s. mohou poznatky uvedené v této práci vyuţít i jiní 

výrobci a zpracovatelé strusek. 

Cíl mé diplomové práce povaţuji za splněný.   
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