
    

 



 



 



 



ABSTRAKT 

Diplomová práce zahrnuje analýzu portfolia produktů kontijemné válcovny TŘINECKÝCH 

ŢELEZÁREN a.s. Je řešena v podmínkách skupiny TŢ-MS (TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY-

MORAVIA STEEL) pro tyčovou ocel (SBQ)  vyráběnou na této konkrétní válcovně. 

V úvodní části je popsán výrobní tok, představena kontijemná trať a její úloha v rámci TŢ. 

Následuje analýza konkurence, popis a rozdělení jednotlivých výrobkových skupin, které jsou 

později v praktické části předmětem hodnocení. Je zde pomocí BCG a GE matice hodnoceno 

7 výrobkových skupin. Kaţdou matici uzavírá hodnocení a doporučení další strategie pro 

dané obory.  V závěrečné části je pohled na výrobkové portfolio kontijemné trati rozšířen        

o rozdělení dle finálních aplikačních odvětví, představeny jsou typické poţadavky zákazníků 

KJT a definovány hlavní problémové oblasti. Finální vyhodnocení je rozděleno do 3 oblastí – 

závěrů z oblasti analýzy portfolia (srovnány jsou výstupy z BCG a GE matice), oblasti výroby 

a technologie a konečně závěrů z oblasti odbytu a logistiky.  

Klíčová slova 

Kontijemná trať, SBQ, portfolio analýza, BCG matice, GE matice, sortimentní rozdělení. 

 

ABSTRACT 

Diploma graduation thesis comprises product portfolio analysis of Continuous light-section 

mill of TRINECKE ZELEZARNY, a.s. It is worked out in the conditions TZ-MS Group 

(TRINECKE ZELEZARNY-MORAVIA STEEL) for SBQ (Special Bar Quality) bars 

produced on this particular rolling mill. In the introductory chapters the production flow 

within TRINECKE ZELEZARNY is described as well as the light section mill in detail and 

it´s part within TZ is introduced. The analysis of competition is followed  by description and 

split of individual production groups which are subject of classification later on. 7 different 

production groups are classified with the help of BCG and GE matrix. Each matrix evaluation 

is concluded by findings and recommendations and strategy for each subject is proposed. In 

the conclusion part the view is extended by product split as per final application branches, 

typical customer´s requirements are introduced and main problematic areas are defined. Final 

conclusion consists of 3 parts – findings of product portfolio analysis (findings of BCG and 

GE matrix are compared), conclucions from production and technology part and part of sales 

and logistics.  

Key Words 

Continuous light-section mill, SBQ (Special Bar Quality), portfolio analysis, BCG matrix, GE 

matrix, assortment split. 
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Úvod 

 

Cílem mé diplomové práce je nalezení moţností jak zefektivnit výrobkové portfolio 

kontijemné trati TŘINECKÝCH ŢELEZÁREN a.s. Hodnocení je zaměřeno na hlavní produkt 

této válcovny – tyčovou ocel speciálních jakostí, tzv. SBQ (Special Bar Quality). Pomocí 

analýzy portfolia budu hodnotit současný stav jak sortimentní a jakostní skladby, tak trţní 

alokaci tyčové oceli vyráběné na této trati. Nástrojem hodnocení budou analýzy portfolia 

BCG a GE matice.  

Práce je členěna do tří základních celků. V prvním je představeno prostředí kontijemné 

válcovny v rámci skupiny TŢ-MS.  Dále jsou popsána teoretická východiska marketingové 

strategie, závěr teoretické části patří charakteristice různých typů marketingových analýz 

portfolia podniku. Druhý celek začíná analýzou konkurence kontijemné trati (KJT), pokračuje 

popisem jednotlivých výrobkových skupin v sortimentu dle jakostního členění a trţních 

podmínek prodeje. Zde, jelikoţ se jedná o citlivá data, jsou údaje o trţních podílech a 

prodávaných objemech uveřejněny pouze do roku 2009. Aktuální trendy na trhu s tyčovou 

ocelí jsou popsány v závěru druhé části. Třetí celek obsahuje konstrukci BCG a GE matice na 

základě údajů poskytnutých marketingovým oddělením TŢ a.s. Výpočtová část obou matic je 

umístěna v přílohách. Závěrečná kapitola obsahuje vyhodnocení analýzy portfolia a 

doporučení pro praxi z hlediska technologie, výroby, logistiky a prodeje. 

 

Uvědomuji si, ţe v jedné práci není moţné podrobně zachytit celou oblast marketingových 

analýz, ale jsem přesvědčen, ţe jsem se pokusil podat co nejkomplexnější náhled na tuto 

problematiku. Rovněţ věřím, ţe tato diplomová práce bude mít určitý přínos pro skupinu TŢ-

MS a to především díky zjištěným informacím a provedeným analýzám. Diplomová práce je 

vytvořena na základě dostupných informací, které jsem čerpal z řady zdrojů, ať jiţ z odborné 

literatury zabývající se problematikou analýz portfolia nebo z informací poskytnutých 

marketingovým oddělením TŢ a.s. 

 

Děkuji touto formou rovněţ doc. Ing. Radimu Lenortovi, Ph.D. za cenné rady a připomínky, 

které mi poskytnul během zpracovávání diplomové práce. Dále děkuji panu Ing. Danielu 

Šotkovskému, vedoucímu výrobkového marketingu TŢ a.s., za pomoc, rady a poskytnutí 

aktuálních informací a materiálů vztahujících se k danému tématu. 
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1. CHARAKTERISTIKA SKUPINY TŢ-MS 

 

Společnosti TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s. a MORAVIA STEEL, a. s. tvoří společně 

skupinu označovanou jako TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY-MORAVIA STEEL. (dále jen TŢ-

MS). Skupina TŢ-MS vznikla v roce 1996 zaloţením společnosti MORAVIA STEEL, a. s. 

(dále jen MS), jejíţ hlavní a rozhodující akvizicí se staly TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s. 

(dále jen TŢ). K 31. 12. 2000 vlastnila MS 65 % podílu na základním jmění TŢ.  V současné 

době vlastní MS 69,04 % akcií společnosti TŢ. 

 

Základní strategií skupiny TŢ-MS je dynamické zvyšování podílu dlouhých výrobků s vyšší 

přidanou hodnotou a její řízení v budovaných up- a downstream řetězcích. Záměrem skupiny 

je orientovat se na výrobky určené pro obory vyţadující vyšší stupeň finalizace u vyšších 

jakostních tříd oceli, jakými jsou strojírenství, energetika, olejářský a automobilový průmysl. 

Proto je upřednostňována výroba válcovaného drátu pro výrobu např. šroubů, pruţin, loţisek 

a kordů, speciální tyčové oceli, finalizačně zpracované oceli (taţené, loupané, broušené), 

trubek, široké a ploché nástrojové oceli. 

 

1.1 Charakteristika společnosti MORAVIA STEEL, a. s. 
 

 

Společnost MORAVIA STEEL a.s. má své sídlo na území podniku TŢ a patří mezi 

společnosti, které si vydobyly stabilní místo na evropském trhu v celé škále výrobkového 

portfolia díky dlouhodobě konzistentní obchodní a marketingové strategii. Také v České 

republice si společnost upevnila postavení a drţí pozici dominantního dodavatele válcovaného 

drátu, kruhových a čtvercových tyčí (SBQ) a výhradního dodavatele kolejnic pro výstavbu 

ţelezničních koridorů ČD. Strategie skupiny společnosti MS je zaměřena na zvyšování podílu 

výrobků s vyšším stupněm zpracování a tvorbu výrobkových řetězců. [9] 
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1.2 Předmět podnikání MORAVIA STEEL, a. s. 
 

Předmětem podnikání společnosti MS je činnost zaměřená na nákup primárních surovin pro 

TŢ a prodej téměř veškeré produkce válcovaného zboţí a polotovarů vyrobených 

v Třineckých ţelezárnách. Tato činnost představuje 99,6 % výnosů společnosti. Část prodeje 

na export se zaměřením na Portugalsko, Slovinsko, Itálii, Německo a Velkou Británii se 

uskutečňuje prostřednictvím dceřiných společností (Moravia Steel Iberia, Moravia Steel 

Slovenia d. o. o., Moravia Steel Italia srl., Moravia Steel Deutschland GmbH                            

a prostřednictvím Moravia Steel UK Ltd.). Dále MS koordinuje finanční řízení, formuluje 

finanční strategii pro celou skupinu, v níţ má rozhodující vliv, zajišťuje vnitrostátní                 

a mezinárodní přepravu, kterou rozvíjí v plném rozsahu od roku 1996. V tomto období 

dochází taktéţ postupně k upevňování pozice MS jako majoritního akcionáře TŢ. 

 

1.3 Charakteristika společnosti TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s. 
 

TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s. jsou akciovou společností bez kapitálové účasti státu. Byly 

zaloţeny v roce 1839 a patří k hutním podnikům s nejdelší tradicí v České republice. TŢ jsou 

významným českým výrobcem dlouhých válcovaných výrobků. Za celou dosavadní historii 

vyrobily Třinecké ţelezárny více neţ 150 mil. tun oceli. Na celkové výrobě oceli v České 

Republice se podílejí více neţ jednou třetinou. Výrobky TŢ prodává společnost MS 

prostřednictvím své obchodní sítě. Zhruba 60% roční produkce ocelových výrobků směřuje    

k zákazníkům do více neţ 50 zemí celého světa. [8] 

 

Od roku 1996 jsou TŢ zcela odstátněny a jejich majoritním vlastníkem je akciová společnost 

MORAVIA STEEL. Společně pak tvoří jedno z nejvýznamnějších průmyslových uskupení       

v České republice. 

 

1.4   Výrobní program společnosti 
TŢ jsou podnikem s uzavřeným výrobním cyklem, kdy do podniku na začátku vstupují 

základní suroviny (uhlí, ţelezná ruda, šrot a další). TŢ  pouţívají k výrobě svých výrobků 

následující provozy, které se rozhodující mírou podílejí na výsledné kvalitě a vlastnostech 

hotových výrobků. 
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Koksovna - v provozu kokso-chemické výroby je objemově nejvýznamnější výroba koksu; 

v rozsáhlé chemické části se vyrábí řada kokso-chemických produktů, zejména surový 

koksárenský dehet, benzol a síran amonný. 

 

Aglomerace - v provozu výroby surového ţeleza je základní kovonosnou surovinou 

aglomerát vyráběn ve 2 aglomeracích. 

 

Vysoké pece -  surové ţelezo je vyráběno ve vysokých pecích s automatickým řízením chodu. 

V současné době jsou v nepřetrţitém  provozu 2 vysoké pece. 

 

Ocelárna - v provozu ocelárenské výroby zajišťuje výrobu oceli kyslíková konvertorová 

ocelárna na bázi zkujňování tekutého surového ţeleza kyslíkem a elektro-ocelárna, v níţ jsou 

vyráběny vysokolegované oceli (včetně ocelí nerezavějících a nástrojových). 

 

Válcovny - hlavní cyklus uzavírají provozy válcoven, které jsou nejčlenitějším celkem hutní 

výroby a zahrnují válcovnu předvalků a profilů, drátu a jemných profilů. 

 

V příloze A1 uvádím  výrobní schéma  TŢ. 

 

Nosný výrobní program TŢ tvoří dlouhé válcované výrobky, které lze v podstatě rozdělit do    

9 základních skupin: 

 

1. předvalky (válcované i kontinuálně odlévané), 

2. kolejnice ( ţelezniční, tramvajové a důlní), 

3. profilová ocel jemná, 

4. profilová ocel střední, 

5. profilová ocel hrubá 

6. betonářská ocel, 

7. válcovaný drát, 

8. válcované bezešvé trubky, 

9. univerzální široká ocel. 

 



5 

 

1.5  Strategie skupiny TŢ-MS 
 

 TŢ se snaţí posilovat své postavení na trhu. Sílící konkurence v odvětví a rostoucí ceny 

vstupů nutí neustále zefektivňovat procesy ve všech výrobkových řetězcích. To vede ke snaze 

zvyšovat podíl výrobků s vyšší přidanou hodnotou formou růstu podílu ušlechtilejších ocelí    

a jejich následného zpracování. Stoupající podíl ušlechtilých materiálů s vyšším stupněm 

finalizace dále zvyšuje stabilitu, konkurenceschopnost a zlepšuje podmínky pro vytváření 

výrobkových řetězců. Rovněţ se rozvíjí spolupráce s uţivateli třineckých produktů jak na 

komerční, tak i na technologické bázi. 

 

Firma MS patří k firmám, které si uvědomují, ţe je nezbytné přizpůsobovat se neustále se 

měnící se podmínkám na trhu. Snaţí se o zabezpečení svého budoucího růstu, rozvoj, udrţení 

si postavení na trhu a také o další rozšíření své působnosti nejen na trzích zemí Evropské 

Unie. Obě společnosti jsou si vědomy, ţe v současném konkurenčním prostředí je nutno dále 

vyvíjet aktivity k získávání nových zákazníků, pronikání na nové trhy, ale rovněţ je i důleţité 

udrţet si stávající zákazníky. K tomu jsou zapotřebí kvalitní informace z trţního prostředí, 

informace o nových zákaznících, stejně jako např. analýzy spokojenosti stávajících zákazníků 

s výrobky a poskytovanými sluţbami. Sběrem a analýzou těchto informací se zabývá 

marketingové oddělení, které prostřednictvím marketingových nástrojů hodnotí situaci na trhu 

a poskytuje informace pro trvalý rozvoj celé skupiny TŢ-MS. Spolupráce s marketingovým 

oddělením je nutná pro získávání uceleného pohledu o preferencích zákazníků na vysoce 

konkurenčních trzích. 

 

Ve své práci, jak její název jiţ sám napovídá, se chci věnovat hledání moţností jak zefektivnit 

výrobkový program a zakázkovou náplň jedné konkrétní válcovny TŢ – kontijemné trati. Tato 

válcovna je integrovanou součástí výrobního cyklu TŢ a zpracovává se zde ročně téměř 

čtvrtina veškeré produkce ţelezáren. Z toho důvodu vidím tento významný technologický 

uzel nejen jako finální trať pro určitou skupinu výrobků, které jsou zde válcovány, nýbrţ          

i jako operační mezistupeň pro řadu dalších výrobků, které postupují dále na finální 

zpracování v rámci skupiny MS-TŢ. Jsou to například dlouhé válcované výrobky jako vstupy 

pro vlastní řetězárnu (Česká Ves), šroubárnu (Kyjov), taţírnu (Staré Město), pruţinárny          

a pérovny (Prostějov)  nebo zápustkovou kovárnu (Zlín). 
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1.6  Kontijemná trať 
 

Kontijemná válcovna (dále jen KJT) postavená v roce 1960 prošla v letech 2003-2004 

rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Na trati je vyráběna kruhová ocel v rozměrové řadě  

16-80mm v tyčích a 16-50mm ve svitcích, dále šestihrany, čtvercová ocel, plochá ocel, 

úhelníky a betonářská ţebírková ocel. Vstupní materiál tvoří plynule odlévané sochory 

150x150mm nebo válcované sochory z vratné tratě stejného rozměru. Kontislitky a sochory 

jsou ohřívány v krokové peci. Za krokovou pecí je umístěn ostřik okují a čtyř-stolicové 

jednoţílové přípravné pořadí. Za osmi-stolicovou dvou-ţílovou předtratí následuje samostatné 

pravé a levé hotovní pořadí. Za pravou ţilou se nachází hotovní ASC (Automatic Size 

Control) blok,  který umoţňuje přesné válcování s řízeným chlazením. 

 

Pravá ţíla umoţňuje válcování speciálních kvalit ( tzv. SBQ) do průměru 80 mm. Levá ţíla je 

uzpůsobena pro válcování betonářské oceli. Vývalky z obou ţil postupují na chladicí loţe.      

Z pravého chladicího loţe jsou vývalky v délkách 80 – 110 m dopravovány do úpravny           

k dělení na rozbrušovacích pilách a dále k vázacím linkám. Z levého chladicího loţe jsou 

vývalky zaváděny k dělení nůţkami. Součástí tratě je navíjecí linka typu „Garret“  pro 

navíjení kruhové oceli do svitků. Pro výrobu ţebírkové oceli je pouţit systém „slitting“. 

Podstatná část výroby je dále zpracovávána na finalizačních zařízeních – ţíhání, loupání, 

tryskání, hrotování, kontrola vnitřních a povrchových vad. [15] 

 

Základní charakteristika kontijemné trati je uvedena v tabulce č. 1 

 

Tabulka č. 1 Charakteristika KJT 

přípravné pořadí, průměr válců jednožílové, 4 stolice H-V (Horizontal-Vertical), ø620 mm  

předtrať, průměr válců spojitá dvoužilová 8 stolic H, ø420 mm 

pravé hotovní pořadí, průměr válců 8 stolic – 3V a 5H, ø320 mm 

ASC blok, průměr válců V-H, ø220 mm 

levé hotovní pořadí 8 stolic – 3V a 5H 

válcovací rychlost 15 m.s
-1

 max. 

kapacita 550 kt.rok
-1 

 

Zdroj : URL:www.trz.cz 
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1.7 Logistika výrobního toku KJT 

Vstupní materiál po zaskladnění na sklad vsázky je zaevidován a zanesen do počítačového 

systému. Do výroby se dostává konkrétní sochor na základě skladby zakázkové náplně. 

Všechny zakázky jsou válcovány oproti reálným objednávkám,                    

nevyrábí se tedy nic na sklad. Po převezení konkrétního sochoru k ohřevu před krokovou pec 

je jeho kód zanesen do výrobního počítačového systému a sochor vstupuje do výrobního 

procesu. Po ohřevu na válcovací teplotu je vytaţen na válcovací trať, kde prostupuje postupně 

všemi naplánovanými operacemi aţ po dělení pilami nebo nůţkami za tepla na poţadované 

prodejní délky. Po prostupu chladícím loţem je ukončena základní výrobní operace – 

válcování. Dále, podle výrobního programu a poţadavku konkrétní zakázky je tento výrobek 

dále zpracováván- finalizován.  

Následnou operací tedy můţe být různý typ ţíhání, zušlechtění, loupání nebo jejich 

kombinace.  K ţíhání jsou určeny vozové a STC (Short-Term Cycle) pece, které kromě 

běţného ţíhání na měkko jsou schopny zajistit ţíhání se zárukou mikrostruktury, 

normalizační ţíhání a ţíhání na sníţení vnitřního pnutí.  Loupání slouţí buďto jako 

ohrubování před finálním strojním obráběním či pro úplné odstranění povrchových vad před 

kováním nebo jako finální povrchová úprava pro některá aplikační odvětví. Úpravna KJT je 

vybavena 2 loupacími stroji, zajišťujícími pokrytí celé rozměrové řady 16-80mm. 

K závěrečné finalizaci na KJT slouţí 2 úpravárenské linky – úpravna KJT  a úpravna 

ušlechtilých ocelí. Obě linky jsou vybaveny rovnačkami, tryskacím zařízením pro odstranění 

povrchových okují,  defektoskopickým zařízením pro kontrolu povrchových vad                      

a ultrazvukovou vnitřní kontrolu tyčí. Pokud je detekována povrchová vada, je dotyčné místo 

automatem barevně označeno  a následně je manuálně vybroušeno tak, aby byla zjištěná 

povrchová vada bezpečně odstraněna. Mezi závěrečné operace patří finální váţení, 

svazkování, značení barvou a označení všech svazků příslušným štítkem.  

Výše popsaná logistika výrobního toku dává náznak jisté sloţitosti a moţnosti kombinací 

úpravárenských operací. To vedlo v minulosti k značným problémům s plněním potvrzených 

dodacích termínů. Vzhledem ke sloţitosti celého systému je vyuţíván plánovací systém APS 

(Advanced Planning and Scheduling), který po zavedení do praxe odstranil problém 

zpoţďování zakázek a celkově harmonizoval výrobní proces do dnešní podoby. 
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2. STRATEGIE A MARKETINGOVÁ STRATEGIE 

 

Zásadním úkolem strategie je připravit podnik na všechny situace, které s vysokou 

pravděpodobností nastanou. Strategie směřuje k dosaţení souladu mezi vnitřními zdroji 

podniku a vnějším okolím podniku a  k  zajištění  celkové  úspěšnosti  a  prosperity   podniku. 

Strategické řízení se uskutečňuje právě prostřednictvím implementace  a  formulace  strategie. 

Strategické řízení je mimořádně sloţitý proces, jehoţ cílem je rozvíjení a udrţování shody 

mezi cíli a zdroji podniku na straně jedné a měnícími se podmínkami trţních příleţitostí na 

straně druhé.[1] 

 

Jedním z hlavních důvodů proč je proces strategického řízení důleţitý je skutečnost, ţe 

pomáhá podniku identifikovat, vybudovat a udrţet si konkurenční výhodu, která je nezbytně 

nutná pro zajištění prosperity, zejména s ohledem na působení konkurenčních sil. Má- li 

podnik dobrou strategii, odlišuje se od ostatních. Staví ho to do jedinečné pozice. Strategie dle 

definice není náhoda, ani intuice, ani pořádný kus štěstí. Strategie musí být výsledkem 

účelného, cílově orientovaného procesu.  

 

Proces tvorby strategie a její realizace patří k nejvyšším intelektuálním výkonům vrcholového 

managementu kaţdého podniku. Strategické řízení musí být kontinuálním procesem, který na 

změny vnějšího okolí aktivně reaguje. Základní východiska pro formulaci strategie vyplývají 

z výsledků strategické analýzy. Cílem strategické analýzy je ohodnotit všechny relevantní 

faktory, o nichţ lze předpokládat, ţe budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie 

podniku. Strategická analýza zahrnuje různé analytické techniky vyuţívané i pro identifikaci 

vztahů mezi okolím podniku, zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, 

konkurenty, a zdrojovým potenciálem podniku. Analýza okolí se zabývá identifikací                

a rozborem faktorů okolí podniku, které ovlivňují jeho strategickou pozici a vytvářejí 

potenciální příleţitosti a hrozby pro jeho činnost. Orientuje se na vlivy trendů jednotlivých 

faktorů v makrookolí a mikrookolí, zpravidla vymezeného odvětvím. Okolí podniku se skládá 

z takových prvků vně podniku, jako jsou státní orgány, legislativa, finanční instituce, 

zákazníci, konkurence, dodavatelé i samotní lidé, kteří jsou pro podnik rovněţ významnými 

činiteli. 

Makrookolí představuje celkový politický, ekonomický, sociální a technologický rámec, 

v němţ se podnik pohybuje. Takové vlivy, jako je politická stabilita, míra inflace, dovozní  
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omezení týkající se surovin, demografický pohyb populace v dané oblasti či revoluční 

technologické inovace, mohou významně působit na efektivnost a úspěšnost podniku. 

Makrookolí zahrnuje vlivy a podmínky, které vznikají mimo podnik a obvykle bez ohledu na 

jeho konkrétní chování. Podnik zde nemá bezprostřední moţnost aktivně stav tohoto okolí 

ovlivňovat, můţe však svým rozhodováním  na ně aktivně reagovat, připravit se na určité 

alternativy a tím ovlivnit nebo změnit směry svého vývoje. Makrookolí nejlépe mapuje tzv. 

PEST analýza (politické, ekonomické, sociální a technologické faktory) 

 

Stav faktorů mikrookolí představovaného především odvětvím, ve kterém podnik operuje,     

a dále bezprostředními konkurenčními silami, je pro formulaci strategie zcela zásadní. Za 

klíčový aspekt podnikového okolí se povaţuje odvětví, v rámci kterého, resp. kterých podnik 

soutěţí. Vymezení relevantního odvětví je důleţitým krokem formulace strategie.[2] 

 

Marketingové strategie určují  základní  směry  postupu,  vedoucí ke splnění cílových úkolů 

a k dosaţení stavu zvoleného pro budoucnost. Účelem je vytvoření výhodné trţní pozice a na 

jejím základě dosaţení účinných výsledků. Jestliţe hovoříme o marketingových strategiích, je 

třeba připomenout, ţe respektují celkovou podnikovou strategii a zásadu, ţe je třeba tuto 

strategii promítnout do strategií dílčích, například promítnutí klíčového strategického směru 

do marketingového zvládnutí jednotlivých trţních segmentů, které budou uspokojovány. 

Strategii podniku neformuluje a neuskutečňuje jeden člověk. V dobře řízených                         

a marketingově fungujících podnicích to jsou „strategické podnikové týmy“, kde jsou 

zastoupeny jednotlivé oblasti – téměř určitě je v nich zastoupen marketingový útvar. Aktivity 

týmů jsou vedeny dlouhodobými podnikovými úkoly. [5]  

 

V rámci skupiny MS-TŢ fungují tyto strategické vedoucí týmy podle jednotlivých 

výrobkových skupin. Jsou interně nazývány jako tzv. nosné programy. Skupiny zahrnují 

odborníky z jednotlivých oddělení jako ocelárny, válcovny, technologie, marketing a obchod. 

Všichni tito vytvářejí komplexní materiál o dané problematice, včetně stanovení a plnění 

úkolů pro dané období. Tyto nosné programy jsou jedenkrát ročně projednány na hodnotící 

poradě. Ve své diplomové práci pouţiju výňatky z některých těchto programů týkajících se 

problematiky tyčové oceli z kontijemné trati. Budou to programy – loţiskové oceli, 

automatové oceli, šroubárenské oceli, pruţinové oceli, řetězové oceli, oceli pro automobilový 

průmysl a betonářská ocel.   
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2.1 Analýza konkurence 
 

Kaţdý podnik zaujímá určitou konkurenční pozici, která vyplývá z jeho vztahu ke 

konkurentům, zákazníkům, atp. Jedním z nezbytných východisek pro určení konkurenční 

pozice je proto podrobná analýza konkurence.  Analýza konkurence je zaměřená na 

identifikaci klíčových konkurentů a na určení jejich konkurenčního profilu. To předpokládá 

odhalit jejich strategické cíle, konkurenční strategii, specifické předpoklady, vyhodnotit 

výhody a nevýhody konkurenčních výrobků a příčiny  tohoto stavu. Analýza konkurence má 

pro volbu konkurenční strategie podniku zásadní význam, a to zejména ze dvou důvodů : 

 

1) Nelze očekávat, ţe dobrou konkurenční strategii lze formulovat bez základních 

znalostí o tom, kdo jsou nejbliţší konkurenti, jakou strategii pouţívají, jaké jsou 

důvody větší úspěšnosti některých konkurentů, atd. Znalost postavení nejdůleţitějších 

konkurentů představuje ústřední bod pro určení konkurenční pozice. 

 

2) Konkurenční strategie nejbliţších konkurentů  jsou zpravidla velmi provázané, akce 

jednoho podniku vyvolá sérii protitahů ostatních konkurenčních podniků, a proto je 

úspěšná konkurenční strategie do určité míry funkcí konkurenčních strategií jejich 

konkurentů. 

 

Zásadní kroky analýzy konkurence  

 

 Identifikovat současné a potenciální konkurenty. 

 Analyzovat jejich budoucí cíle, představy o sobě samém, o konkurentech a o odvětví, 

nákladové postavení konkurentů a současný a předpokládaný styl uplatňování 

konkurenční strategie. Na základě toho vypracovat konkurenční profil nejbliţších 

konkurentů, například rivalů z jedné strategické konkurenční skupiny. Určit jejich 

konkurenční výhody. 

 Na základě porovnání konkurenčních profilů hlavních konkurentů předpovědět 

pravděpodobný profil reakce konkurentů. 
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Při sestavování konkurenčního profilu konkurentů je vhodné pouţít charakteristiky cílů, 

strategických záměrů a strategie konkurentů. Zkoumání cílů, záměrů a současné strategie 

konkurentů a jejich vzájemného vztahu je důleţité z mnoha důvodů. Znalost cílů a záměrů 

umoţní předvídat, zda je kaţdý z daných konkurentů spokojen se svým současným 

postavením a s finančními výsledky nebo nikoliv, a v této souvislosti zvaţovat, zda je u něho 

pravděpodobná změna strategie, s níţ by reagoval na vnější podněty. 

 

Současně můţe být strategie cílena na určitý segment nebo konkurenční strategie zaloţená na 

sniţování cen a udrţování uţitné hodnoty pro zákazníka. Rozlišujeme tyto základní typy 

konkurenčních strategií [3]: 

 

 Konkurenční strategie zaloţená na zvyšování uţitné hodnoty a stanovení 

„prémiových“ cen (např. automobilky). 

 

 Konkurenční strategie zaloţená na zvyšování uţitné hodnoty a sniţování cen 

( např. IKEA). 

 

 Konkurenční strategie zaloţená na zvyšování uţitné hodnoty při udrţování „běţné“ 

ceny ( např. British Airways).  
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3. MARKETINGOVÁ ANALÝZA PORTFOLIA 

PODNIKU 

 

Nejpouţívanějšími analýzami v oblasti strategického marketingu, tj. na nejvyšší úrovni řízení 

podniku, jsou analýzy portfolia. Tyto analýzy jsou výsledkem praktických zkušeností velkých 

amerických konzultačních firem. Vůbec první pouţití těchto metod je spojeno s firmou 

BOSTON CONSULTING GROUP a nejznámější BCG maticí.  

Dnes, v podmínkách vysoké diverzifikace produktů a stále silnějšího konkurenčního okolí, 

význam analýz portfolia neustále roste. Předmětem hodnocení a porovnávání mohou být jak 

výrobky, tak i trhy či technologie. Jednou z výhod portfolio metod je prezentace výsledků  

přehledným a čitelným způsobem. 

 

Ve své diplomové práci chci vyuţít těchto analýz a s jejich pomocí chci najít klíč 

k zefektivnění produktového portfolia kontijemné trati. V teoretické části chci popsat              

5 typů analýz portfolia podniku. Jsou to Zkušenostní křivka, BCG matice, GE matice, 

Hoferova matice a Littlova matice. Následně v praktické části chci vyuţít alespoň dvě z nich 

pro analýzu výrobkového portfolia kontijemné trati. 

 

Analýza podnikatelského portfolia v marketingovém prostředí znamená posouzení postavení 

výrobku nebo skupiny výrobků mezi ostatními výrobky nebo skupinami výrobků v rámci 

podniku. Hodnotí SPJ (Strategické Podnikatelské Jednotky)  z hlediska trţního postavení        

a výše prostředků, které ve sledovaném časovém období vyprodukují nebo budou vyţadovat.  

 

Slouţí vrcholovému managementu jako závaţný podklad při  

 

 stanovení optimální struktury podnikového portfolia, 

 rozhodování o finančních prostředcích (jejich výši i alokaci), 

 formulování strategií přispívajících nejúčinněji k dosaţení podnikových cílů ve 

sledovaném časovém období.[4] 
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3.1 Zkušenostní křivka 

 
Analýza zkušenostního efektu, tzv. zkušenostní křivka je předchůdcem portfolio analýz. Byla 

také odvozena v Boston Consulting Group na základě empirických výzkumů, přičemţ  

v dalších teoretických výzkumech byla dále zdokonalována. Při vytváření této konstrukce 

vycházela firma BCG z praktických poznatků, ţe se zvětšujícím se objemem výroby se 

průměrné náklady sniţují. (viz obr. 1)  

 
Obrázek č. 1  Zkušenostní křivka 

 

 

 

 
     Náklady 

 

 

 

 

 
  Zkušenosti 

 
Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, D., Strategický marketing (strategie a trendy) 

 

Tento pokles (rozevírání nůţek mezi cenou a náklady) není automatický, ale představuje 

určitou moţnost, jejíţ vyuţití závisí na schopnosti managementu. Pokud management této 

moţnosti nevyuţije, poskytuje tak příleţitost konkurenci.  

 

Systematické rozdíly v nákladech konkurenčních firem se mohou zvyšovat, protoţe některé 

firmy rozšiřují své zkušenosti a znalosti o výrobním procesu lépe neţ ostatní. Z toho lze 

odvodit, ţe pokud můţe firma urychlit získávání svých zkušeností tím, ţe zvýší svůj podíl na 

trhu (resp. podíl konkrétního druhu produktu), pak jí to pomůţe získat konkurenční výhodu. 

Jinými slovy významná dnešní investice do zvýšení podílu na trhu přinese zítra ještě 

významnější výnosy. 

 

Zkušenostní křivka měla významný dopad nejen na praxi, ale dokonce i na ekonomickou 

teorii, v souvislosti s ní se objevil pojem „komparativní výhoda“. Z výše uvedeného lze 

odvodit, ţe pokud můţe firma urychlit získávání svých zkušeností tím, ţe zvýší svůj podíl na 

trhu, pak jí to pomůţe získat konkurenční výhodu, kterou bude obtíţné překonat.[5] 
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3.2 Matice BCG  
 

Matice BCG je nejstarší (1969), nejsnadnější a stále velmi často pouţívanou metodou.  

Konstrukce matice BCG je zaloţena na myšlence, ţe výše hotových peněţních prostředků 

vytvořených jednotlivými podnikatelskými jednotkami je těsně spojena s tempem růstu trhu     

a s relativním podílem na trhu. Tyto dva faktory povaţuje skupina za faktory strategické 

úspěšnosti. Při modelování konkrétních situací se relativní trţní podíl a tempo růstu trhu 

obvykle vztahují k období jednoho roku. 

 

V této matici se na vertikální osu nanáší tempo růstu trhu v % (roční očekávaný růst trhu), 

které závisí na přírůstku trţeb u výrobků. Vyšší trţby jsou předpokladem růstu trhu a růst trhu 

znamená vyšší trţby. Osa je dělena ve většině případů od 0 do 20%. Za mezník mezi nízkým 

a vysokým tempem růstu trhu je povaţována hodnota 10%. 

 

Na horizontální ose je znázorněn relativní trţní podíl vyjádřený poměrem trţeb firmy 

k trţbám největšího konkurenta v odvětví. Je znázorněn od svého desetinásobku, který je na 

levém konci stupnice (a znamená, ţe sledovaná SPJ má desetinásobek podílu svého největšího 

konkurenta) k podílu 0,1 na pravém konci stupnice (který znamená, ţe sledovaná SPJ dosáhne 

pouze 10% prodeje svého největšího konkurenta) Relativní trţní podíl vypovídá zejména        

o schopnosti firmy konkurovat na trzích (ukazuje, jak si podnik stojí ve vztahu ke 

konkurentům, jaká je jeho konkurenční pozice uvnitř oboru nebo odvětví). 

 

Ke konstrukci matice BCG je potřeba zjistit informace, které se týkají:  

 

 podílu kaţdého z výrobků na trţbách daného podniku,  

 průběhu ţivotního cyklu kaţdého z výrobků a dynamiky prodejů,  

 finančních toků generovaných kaţdým výrobkem, 

 podílu na trhu kaţdého výrobku ve vztahu k největšímu výrobci 

(největšímu konkurentovi). [10] 
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Na základě výše uvedených informací lze kaţdý produkt firmy umístit v jednom ze čtyř 

polí matice. (viz obr. 2)  

 

 

Obrázek č. 2  popis BCG matice 
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Zdroj: vlastní vypracování 

 

Jednotlivá pole byla nazvána : 

 Dojné krávy (CASH COWS) - výrobky, které přinášejí firmě čisté zisky a financují 

ostatní výrobky. Růst trhu je malý, ale výrobky na trhu mají velký podíl a silnou 

pozici. Jejich konkurenční výhoda spočívá především v tom, ţe se nacházejí v oblasti 

nízkých nákladů vyplývajících ze zkušenostní křivky a vysoké míry hospodárnosti. 

Šance na další expanzi jsou však malé. Lze od nich očekávat kontinuální přísun 

peněţních prostředků. 

 Hvězdy (STARS) – jsou výrobky s vysokým tempem růstu a vysokým podílem na 

trhu. Je třeba do nich ještě investovat, ale uţ nyní přinášejí velké trţby. Podnik 

očekává, ţe tyto výrobky budou v budoucnu hlavním zdrojem zisku. Jestliţe je trh 

těmito výrobky nasycen a tempo jejich růstu je niţší neţ 10%, stávají se dojnými 

kravami a obsadí levý dolní kvadrant. Hvězdy představují v podnikovém portfoliu 

strategickou příleţitost.  

 
Hvězdy  

 
-vysoká ziskovost  

-velké finanční 

potřeby  

 

 
Otazníky  

 

 -nízká ziskovost  
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 Psi (DOGS) - výrobky s nízkým trţním podílem a nízkým tempem růstu. Obecně jsou 

neperspektivní a pro podnik neznamenají ani ziskové naděje, ani přísliby hotových 

peněz. Manaţeři zvaţují, zda v jejich produkci pokračovat nebo od jejich výroby 

ustoupit. 

 Otazníky (QUESTION MARKS) – jsou výrobky mající nízký podíl na trhu při 

vysokém tempu růstu, které jim dává určitou přitaţlivost. Nízký trţní podíl činí ovšem 

jejich ziskový potenciál nejistý. Vyţadují pro svou podporu značné peněţní 

prostředky a nelze jednoznačně konstatovat, ţe se z nich stanou hvězdy. Mohou být 

v budoucnu ztrátové i vysoce ziskové. [12] 

 

Výsledky analýzy jsou vodítkem pro stanovení role, kterou budou hrát SPJ v budoucím 

vývoji. Management by měl mít zájem na vyváţeném portfoliu. Vyváţenost by se měla 

vztahovat  

- k počtu výrobků v kvadrantech, 

- k postavení výrobků v matici. 

Například příliš mnoho výrobků v levém horním a pravém horním kvadrantu znamená 

problémy s financováním. Převaha spolehlivých a silných SPJ v levém dolním kvadrantu je 

většinou jevem pozitivním, ale je nezbytné zvaţovat i otázku jejich stability v budoucnosti. 

Posouzení si zaslouţí i problematika výzkumu a vývoje nových výrobků a udrţování SPJ 

v pravém dolním kvadrantu. 

 

BCG prezentuje 4 základní strategie, z nichţ rámcově vyplývá, jak se chovat a jak 

postupovat na základě výsledků portfoliové analýzy. Tyto strategie podniky vyuţívají pro 

udrţení, posílení anebo pro změnu postavení SPJ v jednotlivých vývojových stádiích. 

1. Zvýšení trţního podílu – strategie doporučovaná pro SPJ, které se staly otazníkem     

a mají předpoklady stát se hvězdou – předpokládá silnou finanční podporu. Vytvoření 

a udrţení dominantní pozice hvězd vyţaduje značné investice. 

2. Zachování trţního podílu – strategie je často aplikována u dojných krav, 

produkujících značné částky hotových peněz, které jsou nezbytné pro financování SPJ 

ve vysoce rostoucích kategoriích. 

3. Sníţení trţního podílu – s cílem získat okamţitě anebo ve velmi krátkém čase více 

hotových peněz, a to bez ohledu na moţné následky, (tedy i za cenu ztráty trţního 

podílu). Strategie je pouţívaná především u dojných krav (pro nerozhodné krávy). 
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4.  Odchod z trhu (opuštění trhu) – znamená likvidaci určité nebo určitých jednotek. 

SPJ můţe být vyřazena (program je ukončen) anebo prodána a získané prostředky 

vyuţity v jiné oblasti podnikání. [13] 

 

Postavení SPJ v matici není konstantní (viz obr. 3). Je třeba chápat vývoj jednotek v čase        

a uvaţovat jejich ţivotní cyklus. SPJ začíná svoji ţivotní dráhu v pravém horním kvadrantu 

jako otazník, dále se pohybuje proti směru hodinových ručiček ke hvězdě, k dojné krávě         

a psovi, podle toho jak roste konkurence. Pro manaţery to znamená nepřetrţité změny 

portfolia a zároveň skutečnost, ţe musí být připraveni nejen na změněné postavení 

existujících SPJ, ale i na vstupy nových SPJ a výstupy těch, které uzavřely ţivotní cyklus.   

    
Obrázek č. 3  postavení SPJ v matici BCG 

   

   Otazníky hvězdy    dojné krávy  hladoví psi 
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Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, D., Strategický marketing (strategie a trendy) 

 

Výhodou matice BCG je soustředění pozornosti podniku na toky hotovosti z různých druhů 

výroby a vyuţití tohoto ukazatele k optimalizaci portfolia.  

Nevýhodou matice BCG je omezení analýzy na dvě kritéria. I kdyţ relativní podíl na trhu je 

určitě důleţitým kritériem hodnocení konkurenční pozice, můţe se stát, ţe podnik má 

výjimečnou konkurenční pozici na trhu z jiného důvodu, neţ je velký podíl na trhu. Pomalu 

rostoucí trh můţe být vysoce ziskový a podnik na něm můţe mít silnou konkurenční pozici 

díky nabídce výrobků určitým skupinám klientů se speciálními potřebami. Vysoký podíl na 

trhu také nezaručuje nákladové výhody. Velký podíl na pomalu rostoucím trhu nemusí vţdy 

znamenat, ţe se jedná o „dojnou krávu“, protoţe často pozice vedoucího na trhu je spojena      

s vysokými náklady i ve stadiu zralosti výrobku. [12] 
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3.3 GE matice 
 

Matice GE je také označována jako matice atraktivnosti výrobku nebo atraktivnosti trhu či 

matice McKinsey. Koncepce této matice vznikla na počátku 70. let minulého století ve firmě 

General Electric Corporation ve spolupráci s firmou McKinsey. Tato matice se snaţila 

eliminovat nevýhody metody BCG, šlo hlavně o její zjednodušení. Byly provedeny změny ve 

stanovování kritérií, a to z jednorozměrných na kritéria určující faktory trţního úspěchu 

podniku v podobě atraktivnosti průmyslu (trhu) a konkurenční pozice uvnitř daného 

průmyslu. To umoţnilo širší moţnosti analýzy výrobkového portfolia podniku. 

Atraktivnost trhu i konkurenční postavení nejsou chápány jako jednorozměrné dimenze. 

Skládají se z řady prvků, jsou komplexem podstatných faktorů pro zařazení SPJ na příslušné 

místo ve výrobkovém portfoliu podniku. Postavení SPJ vysvětlují důkladněji a komplexněji 

neţ matice BCG. Rozšiřují matici ze čtyř polí na devět – a umoţňují jemnější rozlišení mezi 

pozicemi jednotek v portfoliu. Je nezbytné identifikovat dílčí faktory v rámci obou dimenzí     

a určit jejich konečné hodnoty na základě  

- stanovení vah prezentujících významnost faktoru pro podnik, 

- přidělení známek kaţdému konkrétnímu faktoru, které charakterizují stupeň 

závislosti dimenze na daném faktoru. [14] 

Atraktivita oboru zahrnuje tyto dílčí faktory : 

 trţní růst a velikost trhu, 

 kvalitu trhu, 

 ziskovost oboru, 

 stabilitu prodeje, 

 cenovou stabilitu, 

 náročnost a dostupnost vstupů (suroviny, energie), 

 situaci v okolí firmy (makrookolí, mikrookolí). 

 

Faktor „konkurenční přednosti“ je vyjádřen dílčími faktory: 

 relativní pozicí na trhu, 

 relativním výrobním potenciálem, 

 relativním výzkumným a vývojovým potenciálem, 

 pozicí v distribuci, efektivnosti marketingové komunikace, 

 postavením SPJ v kvalitě, značce, technologii, marketingu, obchodní činnosti, 
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 ziskovostí a jejím porovnáním s průměrem dosahovaným v oboru, 

 relativní schopnosti managementu (kvalifikace, zkušenosti, kreativní úroveň). 

 

Pro oba faktory, tj. atraktivitu oboru a konkurenční přednosti, jsou podle situace firmy 

stanovena 3 pásma [5] : 

 Pro faktor konkurenční přednosti pásma: „silné, střední a slabé“. 

 Pro faktor trţní atraktivita pásma: „vysoká, střední, nízká“.  

Na tomto základě se vytvoří 9 kombinačních polí (viz obr. 4). 

 

Obrázek č. 4  postavení SPJ v GE matici  
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Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, D., Strategický marketing (strategie a trendy) 

     

 

Při vyuţití matice GE pro hledání investičních strategií políčka : 

 1,2,4 představují výhodné postavení SPJ, kdy se SPJ nacházejí v tzv. zelené zóně pro 

investice (firma do strategického záměru investuje, aby si udrţela/zlepšila pozici SPJ). 

 3,5,7 se nacházejí v tzv. oranţové zóně, kdy firma musí zvaţovat moţná rizika spojená 

s investováním. Dává se přednost spíše krátkodobým investicím. 

 6,8,9 jsou v tzv. červené zóně, kdy firma zpravidla neinvestuje, připravuje útlum nebo 

ukončení podnikání čí likvidaci. [5] 

 

Další přednost metody GE spočívá v tom, ţe zařazení do určitého pole předchází ohodnocení 

nejčastěji pomocí bodového ocenění (např. systémem známkování od 1 do 5) s propočtem 

váţených průměrů, kde vahami je významnost daného dílčího faktoru. 
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Nyní lze přistoupit ke konstrukci matice GE (viz obr. 5). Na svislé ose, která měří úroveň 

atraktivnosti oboru, nanášíme výsledky hodnocení atraktivnosti kaţdého z oborů, ve kterém 

firma podniká, tj. kaţdé SPJ. Na vodorovné ose, na základě zkoumání faktorů úspěchu pro 

kaţdý z oborů, nanášíme strategickou pozici, kterou v něm podnik zaujímá. V místě, kde se 

hodnoty protínají, nanášíme kruh, jehoţ velikost určuje velikost trhu a tmavé výseky pak 

podíl výroby zkoumaného podniku na celém oboru.  

 

Obrázek č. 5   GE matice 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 
Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, D., Strategický marketing (strategie a trendy) 

  

 

 

Výhodou matice GE ve srovnání s maticí BCG je mnohem širší, realističtější pohled na 

problematiku SPJ. 

Nevýhodou matice GE je to, ţe výběr kritérií a určení vah jednotlivých hodnocených faktorů 

je značně subjektivní. Její sestavení vyţaduje zkušené pracovníky. 

 

Kritika portfoliových modelů – podle Kotlera a Armstronga výsledky v portfoliových 

modelech jsou velmi citlivé na známkování a určení významnosti jednotlivých faktorů. Můţe 

dojít k tomu, ţe analytici přizpůsobí ocenění faktorů tak, aby výsledné postavení SPJ 

odpovídalo jejich představě. Mnoho SPJ také skončí uprostřed matice kvůli kompromisům ve 

známkování, coţ značně znesnadňuje určení jejich cílů a efektivních strategií. [6] 
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3.4 Hoferova matice  

 
Portfoliové matice ţivotního cyklu odvětví se snaţí překonat kritické hlasy hovořící                 

o statickém charakteru přístupu BCG i GE (jednotky znázorněné v těchto maticích představují 

určitý časový moment a postrádají vývoj v čase). Nejznámější matice ţivotního cyklu odvětví  

představili Hofer a Little. 

Charles W. Hofer prezentoval portfoliovou matici o 15 polích. Na vertikální ose je 

znázorněna konkurenční pozice jednotek a na horizontální ose ţivotní cyklus odvětví. Kruhy 

reprezentují rozměr odvětví a výseč představuje příslušný trţní podíl. Hoferova matice (viz 

obr. 6) znamená rozmístění podnikových jednotek v jednotlivých etapách vývoje odvětví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, D., Strategický marketing (strategie a trendy) 

 

Charakteristika jednotlivých skupin výrobků (strategických podnikatelských jednotek)           

v Hoferově matici je vodítkem v budování výrobkově-trţních strategií [4]:  

Výrobky A jsou označovány jako „otazníky“. Mají silnou konkurenční pozici, ale v počáteční 

fázi rozvoje oboru. Znamená to příleţitost expanze daného výrobku za předpokladu 

správných finančních a marketingových strategií. 

   

   

Obrázek  č. 6 

Hoferova                   

matice 

   

    

   

    

    

vývoj

růst

ustálení

zralost 

pokles

silná průměrná slabá

Konkurenční pozice

F
á

z
e

 v
ý
v
o

je
 o

b
o

ru

nasycení

A

B

C

D

F
E

G

H



22 

 

Výrobky B jsou označovány jako „potenciální vítězové“. Mají relativně silnou pozici             

v oboru, který je ve fázi růstu. Podobně jako výrobky ze skupiny A mají příleţitost expanze 

pod podmínkou pouţití odpovídajících finančních a marketingových strategií. V situaci, kdy 

podnik disponuje omezenými zdroji, se musí rozhodnout, které z výrobků (skupin A či B) 

mají větší šanci na expanzi a dosaţení pozice „tvůrců zisku“.  

Výrobky C jsou „potenciálními poraţenými“. Obor je ve fázi růstu, ale konkurenční pozice 

výrobků je slabá. V takovémto případě je nezbytné provedení dodatečných analýz a pouţití 

odpovídajících strategií selektivního výběru z této skupiny výrobků.  

Výrobky D se nachází v nepřátelském prostředí. Obor však má v podniku silnou konkurenční 

pozici. To znamená, ţe výrobky D mají, i přes současné problémy, velkou šanci na přeţití       

a přechod do fáze zralosti. Tyto výrobky by měly získat pozici vedoucích na trhu nebo 

„tvůrců zisku“.  

Výrobky E, F jsou označovány jako „tvůrci zisku“. V podniku hrají úlohu „dojných krav“. 

Vytvářením zisku vydělávají na podporu výrobků nově zaváděných na trh nebo výrobků 

nacházejících se v dočasných problémech.  

Výrobky G a H jsou „definitivními poraţenými“. Jejich konkurenční pozice na trhu je slabá    

a výrobky se nachází ve fázi poklesu trhu. Jedinou správnou strategií je v takovém případě 

strategie „sklízení ovoce“ a staţení dané skupiny výrobků z trhu.  

 

Hoferova matice má všechny výhody matice GE a dále ukazuje výrobkové portfolio firmy      

v různých fázích ţivotního cyklu výrobku. Na jejím základě je moţné prognózovat 

budoucnost jednotlivých oborů a provádět činnosti s cílem vybilancování portfolia výrobků. 

 

3.5 Littlova matice 
 

A.D. Little představil portfoliovou matici, kde „strategickou kondici“ šetřených jednotek 

zkoumá na základě dvou faktorů: zralosti odvětví a konkurenčního postavení jednotek. 

Zralost odvětví je prezentována na základě ţivotního cyklu odvětví ve čtyřech stádiích : 

embryonálním, růstovém, zralém a stárnoucím. Určujícími faktory jsou růstový potenciál, šíře 

výrobkové řady, počet a struktura konkurentů, jednoduchost nebo obtíţnost vstupu na trhy      

a technologická hlediska. Konkurenční postavení dělí A.D Little do pěti kategorií. [4] 

 Dominantní- postavení bývá výsledkem monopolu nebo silného vůdcovského 

postavení v technologii, není to zcela běţný jev. 
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 Silné – postavení dovoluje sledovat zvolený směr a postupy bez přísných ohledů na 

konkurenční dění. 

 Přijatelné – postavení, kde nevystupuje zcela jasný vynikající konkurent. 

 Udrţitelné – postavení vhodné pro specializaci. 

 Slabé – postavení s příliš malým rozsahem pro účinné konkurování nebo s málo 

efektivním/neefektivním fungováním.  

Pro umístění šetřených jednotek podle konkurenčního postavení a zralosti odvětví má matice 

dvacet polí – její rozměr je 4 x 5 (viz obr. 7).  

Obrázek č. 7   Littlova matice 
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Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, D., Strategický marketing (strategie a trendy) 

 

Závěrem lze konstatovat, ţe uţívání analýzy portfolia je jak značně podporované, tak i silně 

kritizované. Jsou to jednoduché modely velmi názorně vysvětlující situaci a pouţívající 

měřitelná kritéria. Dobře sestrojená matice můţe být uţitečným prvním krokem, základní 

pomocí (to platí zejména pro Bostonskou matici) při hodnocení strategické situace 

diverzifikovaného podniku. Dovoluje managementu posoudit postavení SPJ jako 

autonomních sloţek podnikové činnosti. Na základě jejich postavení v matici je usnadněno 

rozhodování o alokaci zdrojů a o formulování marketingové strategie. Matice dává zřetelně na 

vědomí, co musí strategické zaměření zabezpečit k dovršení vytýčených závěrů. 
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4. ANALÝZA KONKURENCE KONTIJEMNÉ TRATI 

 

Konkurence tyčové oceli v posledních letech investovala jak do zkvalitnění a zvýšení výroby 

oceli, tak i do konečných úpravárenských kapacit. Některé firmy zprovoznily nové válcovací 

tratě např. slovinská Štore Steel. Ta je schopna vyhovět zákazníkovi dodáním tyčí v přesných 

krátkých délkách. Dále  rumunský Mechel Targoviste, bulharská Stomana Industra                 

a černohorský výrobce SBQ – Ţeljezara Nikšič, polští výrobci ArcelorMittal Warszawa, 

Celsa, která na své nové flexibilní válcovně bude schopna vyrábět jak stavební ocel (profilová 

ocel, bet. ocel, nosníky), tak i tyčovou ocel v rozměrech 8-100mm konstrukčních, uhlíkových 

a nízkolegovaných jakostí. Nejváţnějším konkurentem tyčové oceli TŢ je nová válcovna 

společnosti CMC Zawiercie v Polsku, která je schopna válcovat kruhové tyče v rozměrech 

16-80mm. Závod Slovakia Steel Mills, chce od roku 2014 vyrábět legované tyče v rozměrech 

12-40mm a je jediným konkurentem nabízejícím pouze omezené rozměrové portfolio do 40 

mm.   

 

Konkurenční firmy nabízejí stejnou rozměrovou řadu 16-80 mm jako KJT, jejich výhoda 

spočívá v tom, ţe vsázka pro tyto konkurenční tratě je vyšších rozměrů (200 mm a výš), čímţ 

vzniká konkurenční výhoda při dodávkách rozměrů vyšších neţ 50mm a to ve stupni 

přetváření materiálu. Někteří výrobci vyuţívají i moţnosti třídění materiálu dle poţadované 

hloubky vad.  

 

Zpřísňující se poţadavky zákazníků na povrchové vady, rozměrové tolerance, kvalitu povrchu 

a dodávky tyčové oceli bez vybroušených míst na tyčích vede firmy vyrábějící tyčovou ocel  

k investicím do loupacích strojů a následných linek pro kontrolu materiálu. Výrobkové 

řetězce výrobců dílů a komponentů s výrobci tyčové oceli mají zvýšené poţadavky na vstupní 

materiál. Tento trend bude i v budoucnu sílit. 

 

 
Přehled konkurenčních podniků je uveden v příloze A2, kde je popsáno jejich výrobní 

zařízení a sortiment. Hlavní konkurenci v jednotlivých teritoriích představují: 

Německo: Saarstahl, Georgsmarienhütte (GMH), Lech Stahlwerke, Schmolz + Bickenbach 

(EWK), BGH Edelstahl 

Polsko: ArcelorMittal Warszawa, CMC Zawiercie, Huta Stali Jakośćowych (Zlomrex) 

Itálie: Lucchini (vč. Ascometalu), Ori Martin, Accierie Venete, ABS –Accierie Bertoli Safau 
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Francie: ArcelorMittal Gandrange 

Španělsko: Sidenor (včetně GSB Acero) 

Velká Británie:  TATA Steel (bývalý Corus Engineering Steel) 

ČR:  ArcelorMittal Ostrava, Ţelezárny Hrádek 

Slovinsko: Štore Steel, Metal Ravne 

Rumunsko: Mechel Targoviste 

Bulharsko: Stomana Industry 

Švédsko: Ovako Steel 

       

Výhody konkurence oproti TŢ: 

 Lepší vybavení úpraven (Saarstahl, EWK, Ovako), 

 větší zkušenosti s dodávkami do sektoru „automotive“, 

 spolupráce na vývoji s firmami z oblasti automobilového průmyslu, 

 vybudované vlastní obchodní řetězce a servisní střediska (Schmolz + Bickenbach, 

HSW, Corus ), 

 instalované EMS (elektro-magnetické míchání) na kontilití. 

 

Nevýhody konkurence oproti TŢ: 

 Silná závislost na automobilovém sektoru (Saarstahl, GMH, Ascometal, Venete, 

Sidenor,Ovako), 

 dopravní vzdálenost k subdodavatelské základně v EU. 

 

Přehled největších výrobců SBQ v Evropě dle objemu výroby v letech 2007-2009 je zobrazen 

v příloze A3. 

 

4.1 Měření spokojenosti zákazníků 
 

Měření spokojenosti zákazníků za rok 2009 srovnává tyčovou ocel vyrobenou v TŢ s výrobky  

konkurence. Dotazníkovou metodou získal marketing TŢ hodnocení dvaceti významných 

odběratelů tyčové oceli. Mezi hodnocenými konkurenčními firmami byly např. společnosti 

Saarstahl, Ovako, ArcelorMittal, Ascometal,  Oskol a Štore Steel. 

Ve srovnání s konkurencí (viz graf č.1) je materiál z TŢ hodnocen příznivěji např. 

v parametrech mikročistota, mechanické vlastnosti a povrchová úprava. Horších výsledků 
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neţ u konkurence bylo dosaţeno u hodnocení kvality povrchu a povrchových vad, tvarové 

přesnosti a parametrů úpravy konců materiálu. [7] 

 

Graf č. 1   Srovnání spokojenosti zákazníků tyčové oceli z TŢ a konkurence 
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5. TYČOVÁ OCEL Z KONTIJEMNÉ TRATI  

  

Tyčová ocel z kontijemné trati ve výrobkovém sortimentu, jak je výše specifikováno, je 

dodávána přes subdodavatele (kovárny, strojírny) především pro automobilový průmysl, 

všeobecné strojírenství a další odvětví průmyslové výroby. Pod pojem tyčová ocel se také 

zahrnuje čtvercová ocel, obliny a šestihrany, které jsou rovněţ ve výrobním sortimentu KJT. 

Z důvodu nízké poptávky po tomto materiálu v černém provedení (po válcování) však 

nebudou tyto výrobky v mé diplomové práci hodnoceny. Předmětem hodnocení tak zůstává 

ţebírková betonářská ocel a hladká kruhová ocel (SBQ) v tyčích.  

 

Pro nezávislé hodnocení jednotlivých výrobkových skupin, dle nosných programů TŢ , budou 

jednotlivé skupiny jakostí nebo typy ocelí zaměřené na stejný spotřební segment trhu nejprve 

podrobně popsány. Dále pomocí portfolio analýzy bude zhodnocen jejich přínos podniku, 

závěrem budou jednotlivé výrobkové skupiny vyhodnoceny a stanovena doporučení pro další 

rozvoj. 

5.1 Betonářská ocel 

 

Betonářská ocel se vyrábí buďto jako hladká nebo častěji ţebírková ocel v tyčích (případně 

svitcích). Pouţívá se jako výztuţ do betonu a tedy sektorem, kde je tato ocel finálně 

zpracována je stavebnictví.  Spotřeba betonářské oceli v ČR souvisí zejména s objemem 

realizované stavební produkce v zemi. Podle ČSÚ meziroční nárůst zaznamenalo především 

inţenýrské stavitelství (o 14,3 procenta), naopak produkce pozemního stavitelství klesla o 7 

procent. Celková stavební produkce se v roce 2009 meziročně sníţila o 1 procento. Ani dosud 

zveřejněné statistické údaje ČSÚ za rok 2010 nejsou příliš optimistické. Stavební produkce 

v loňském roce výrazně klesla. Poprvé po dlouhé době došlo ke sníţení produkce 

inţenýrského stavitelství. Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví má stavební trh dno krize 

teprve před sebou. Odhad letošního propadu stavební výroby je reálně aţ 8 procent. V dalším 

období vývoj stavebnictví pravděpodobně ovlivní hlavně omezování veřejných investic. Větší 

roli proto budou zřejmě hrát stavby pro podnikání a bydlení. 

Podíl TŢ na trhu ČR v sortimentu betonářské oceli se v roce 2009 více neţ zdvojnásobil (viz 

tabulka č. 2) na 29,3 procenta. Tato krizí vynucená situace není v souladu s dlouhodobou  
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strategií TŢ-MS sniţovat výrobu a prodej betonářské oceli ve prospěch výrobků s vyšší 

přidanou hodnotou a je v rozporu i s dosavadním dlouhodobým trendem.  

 

Tabulka č. 2   Podíl TŢ na trhu betonářské oceli v ČR 

 

 
Zdroj: interní materiály  TŽ, a.s. 

 
 
Konkurenční  ArcelorMittal  Ostrava  v  době  hospodářské  recese  významně  omezil výrobu  

i tuzemské dodávky betonářské oceli a přes 85 procent produkce v meziročně jen nepatrně 

menším objemu realizoval na zahraničních trzích. Dovozy do ČR, které byly loni oproti roku 

2008 o 11 procent niţší, v roce 2009 kryly 62 procent tuzemské spotřeby betonářské oceli. 

 

5.2 Oceli pro automobilový průmysl 

 

Automobilový průmysl patří ve světě k odvětvím, na které krize dolehla velmi tvrdě. Firmy 

sniţovaly náklady a lidé, obávající se ztráty zaměstnání, nákup nového vozu odloţili. Navíc 

banky značně zpřísnily podmínky, za nichţ lze získat úvěr na pořízení nového auta. 

Výsledkem je pětinový propad výroby v Evropské unii, v Americe ještě hlubší.  

Šrotovné, daňové úlevy a další vládní pobídky jenom zmírnily citelný propad, který v roce 

2009 zasáhl hlavní centra světového automobilového průmyslu. Dočasně působící šrotovné 

ale neřešilo zásadní problém s nadbytečnými kapacitami, které se v globálním měřítku 

odhadují na 25 – 30%. Trh, který ze 77% kontroluje desítka největších automobilek, se podle 

expertů vzpamatuje nejdříve v roce 2013. 

 

Vyspělé země se musí připravit na to, ţe automobilové těţiště světa se bude v důsledku krize 

ještě rychleji neţ před ní přesouvat do rozvojových zemí. Pro to hovoří nejenom tamní 

výrobní náklady, ale také velice nízká vybavenost domácností auty a v neposlední řadě 

rostoucí populace. Největším trhem světa se loni poprvé stala Čína, kde se prodalo rekordních 

13 milionů aut ve srovnání s předloňskými 9,8 milionu. Prodej osobních aut by se tento rok 

v Číně mohl zvýšit o 15% na 15 milionů. Vláda v Pekingu hodlá nadále podporovat prodej  

             (kt) 2007 2008 2009 

Dodávky TŢ do ČR (kt) 62,4 48,6 83,7 

Zjevná spotřeba trhu (kt) 345 350 285 

Podíl TŢ-MS (%) 18,1 13,9 29,3 
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především daňovými úlevami. Výrobcům nahrává také vysoká míra úspor ve velkoměstech. 

Tlak na sniţování cen, příznačný pro vyspělé země, jim v Číně nehrozí. 

 
Dodávky oceli z TŢ do autoprůmyslu 

 

Rok 2009 byl pro automobilový průmysl obdobím ve znamení vyprazdňování skladů, a to 

platilo jak u finálních výrobků (motorových vozidel), tak i u meziproduktů (vstupní materiál, 

součástky, náhradní díly). Ocelářské firmy, které jsou závislé na tomto odvětví, sníţily své 

dodávky téměř o polovinu. Stejně tomu bylo v případě TŢ.  

 

V roce 2009 bylo z TŢ realizováno do automobilového průmyslu o 42 % méně tyčové oceli, 

neţ tomu bylo v roce 2008. V případě tuzemských dodávek tento pokles činil 52 % (viz 

tabulka č. 3) a byl dán zejména sníţením dodávek kovárnám, které výrazně sníţily svou 

produkci a navíc byly předzásobeny materiálem z roku 2008. Podobně výrazného poklesu 

bylo dosaţeno u dodávek do Polska a Rakouska. Největší propad prodeje tyčové oceli, který 

končí v automobilovém průmyslu, zaznamenaly dodávky do Maďarska, které klesly o 64 %. 

 

Tabulka č. 3  Dodávky jemné a střední tyčové oceli z TŢ do AP 

 

(kt) 2007 2008 2009 2009 / 2008 

Česká republika 90,2 75,7 36,2 -52,2 % 

Polsko 24,5 36,9 18,5 -50,0 % 

Německo 20,3 21,4 20,0 -6,4 % 

Rakousko 7,5 10,9 5,5 -49,2 % 

Slovensko 8,1 8,1 9,3 14,3 % 

Maďarsko 0,9 2,2 0,8 -64,2 % 

Ostatní 3,1 3 1,7 -42,2 % 

Celkem 154,5 158,4 92,0 -41,9 % 

 
Zdroj: interní materiály TŽ a.s. 

 

5.3  Loţiskové oceli 
 

Tyčová ocel v loţiskových jakostech je určena především k výrobě loţiskových krouţků         

a prstenců do různých typů válečkových i kuličkových  loţisek. Splňuje přísné poţadavky na 

kvalitu, zejména pokud jde o povrchové vady, vnitřní čistotu, rozloţení karbidů a obsah 

plynů. TŢ  jsou největším výrobcem loţiskových ocelí na tuzemském trhu. V roce 2009 byly  
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realizovány dodávky na tuzemský trh ve výši cca. 8 kt. Celkový podíl na trhu ČR v roce 2009 

představoval 41,55  % - zvýšení o 7,87 procent k roku 2008. 

Podíl TŢ na trhu zemí EU  

 

Podíl TŢ na celkové spotřebě v zemích EU je uveden v tabulce č. 4. 

 
Tabulka č. 4  Dodávky loţiskových ocelí z TŢ do zemí EU 
 

Tuny 2007 2008 2009 

ČR 7 430 8 323 7 895 

Polsko 26 200 35 885 10 274 

Slovensko 5 410 6 256 1 346 

Německo 1 800 3 545 7 238 

Itálie 2 470 990 689 

Rumunsko 210 824 0 

Nizozemí 140 979 92 

Španělsko 290 242 0 

Celkem 43 970 57 395 27 767 

Podíl TŢ (%) 2,70 3,80 2,33 
 

Zdroj: interní materiály TŽ, a.s. 
 
 

 V roce 2009 dosáhly dodávky do zemí EU velikosti 27 767 t, coţ je pokles oproti roku 

2008 o cca 48 %. 

Spotřeba loţiskových ocelí v Evropě je odhadována na 1 250 kt ročně v následujícím členění: 

 650 kt tyče (válcované, taţené, loupané a broušené), 

 280 kt  drát (válcovaný a taţený), 

 130 kt  bezešvé trubky (tenkostěnné, tlustostěnné a taţené za studena), 

 190 kt ostatní (výkovky, rozválcované krouţky). 

 

Svět 

Za světový trh s loţisky je obecně povaţován globální prodej kuličkových a válečkových 

loţisek různých tvarů včetně montovaných loţiskových komponentů. Poptávka po loţiscích 

v automobilovém průmyslu začala klesat v roce 2008, zatímco v ostatních průmyslových 

odvětvích aţ do začátku roku 2009 nebyl pokles tak markantní. Ke konci roku 2009 se 

poptávka po automobilových loţiscích částečně zvedla z důvodu nejrůznějších státních 

pobídek ke koupi nových automobilů. 

V roce 2009 tvořil automobilový průmysl méně neţ 30 % světové poptávky po loţiscích. 

Dalších více neţ 40 % světové poptávky zahrnovali výrobci lehkých a těţkých průmyslových 

strojů a zařízení, jakoţ i letectví a ţelezniční vozidla. Prodej přes distributory (průmysloví  
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distributoři a nezávislý trh s náhradními díly pro vozidla) tvoří dohromady dalších 30 % 

světové poptávky po loţiscích, z nichţ 25 % je určeno pro vozidla a 75 % pro průmyslové 

podniky. 

5.4  Pruţinové oceli 
Pruţinová ocel je určena k výrobě závěsných pruţin pro osobní automobily a k výrobě 

tlačných, taţných a zkrutných pruţin pouţívaných ve výrobě dalších dopravních prostředků, 

obráběcích a tvářecích strojů, hydraulických agregátů i elektrotechnických přístrojů. Materiál 

splňuje podmínky pro dynamické namáhání s vysokou ţivotností, pro vysoké statické 

namáhání, je odolný proti korozi i vůči vysokým teplotám. 

 

Vývoj trhu pruţinové oceli v ČR 

  

 tuzemská spotřeba pruţinové oceli činila v roce 2009 64,0 kt a oproti roku 2008 se 

zvýšila o 1,6% , 

 80% spotřeby, tj. cca 51 kt pruţinových ocelí je na českém trhu pouţito k výrobě 

celého sortimentu pruţin automobilů, 

 níţe je v grafu zachycen šestiletý trend výroby automobilů ve srovnání s vývojem 

spotřeby pruţinových ocelí v ČR, přičemţ obě křivky vykazují podobný průběh, 

s rostoucí výrobou automobilů roste spotřeba pruţinových ocelí, 

 na zvýšení výroby automobilů v ČR a potaţmo na zvýšení spotřeby pruţinových ocelí 

mělo vliv zavedení šrotovného ve vybraných zemích EU. 

Graf č. 2 – srovnání vývoje automobilové výroby a spotřeby pruţinových ocelí v ČR 
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Podíl TŢ-MS na spotřebě pruţinové oceli v ČR 

  

Skupina TŢ-MS dodala v roce 2009 na tuzemský trh 29,6 kt pruţinových ocelí a dosáhla tak 

největšího 46,3% podílu na spotřebě pruţinových ocelí v ČR. Velikost podílu skupiny TŢ-MS 

na tuzemském trhu pruţinových ocelí je ovlivněna především dodávkami dvěma klíčovým 

zákazníkům. Z nich nejdůleţitější je dceřiná společnost Hanácké ţelezárny a pérovny.    

Podíl TŢ-MS na trhu pruţinových ocelí v EU27  

 
Skupina TŢ-MS v roce 2009 dodala na trh EU27 50,9 kt pruţinové oceli, coţ bylo o 1,4 kt 

méně oproti roku 2008. Podíl TŢ-MS na spotřebě pruţinových ocelí v EU27 v roce 2009 činil 

6,0%. 

5.5   Automatové oceli 
 

Automatové oceli jsou určeny pro hromadnou výrobu součástí třískovým obráběním na 

obráběcích strojích s vysokou produktivitou. Nejdůleţitější vlastností těchto ocelí je 

obrobitelnost, která je zabezpečena přísadou některých prvků např. sírou, olovem, telurem, 

bismutem, selenem a jejich vzájemnými kombinacemi. Tyto značky ocelí zvyšují 

obrobitelnost a tím prodluţují ţivotnost nástrojů. Nízké opotřebení umoţní zvýšit řezné 

rychlosti, coţ vede následně ke zvýšení produktivity a sníţení výrobních nákladů.  

Z automatových ocelí se vyrábějí především hydraulické koncovky, spojky, šroubení, fitinky, 

spojovací součásti (matice, šrouby, závitové tyče a automobilové součásti). 

 

Zjevná domácí spotřeba v roce 2009 klesla v důsledku celosvětové krize na nejniţší úroveň 

od roku 2000. Dosáhla  úrovně  33 kt, coţ je o 42 % méně neţ v roce 2008.  

 

 V  roce 2009 měly TŢ 44 % podíl na trhu ČR, coţ je o 3 % méně, neţ v roce 2008. 

 Sníţení podílu TŢ v ČR je způsobeno sníţenými dodávkami na tuzemský trh.  

 

Podíl TŢ na trhu AO v EU 27 

 

Spotřeba automatových ocelí byla v EU 27 v roce 2009 na úrovni 463 kt. Podíl TŢ na tomto 

trhu činil 5,2 % (23945 tun v roce 2009). Jedná se o podíl válcovaného materiálu. Oproti roku 

2008 se jedná o navýšení podílu o 2 % z důvodu velkého sníţení spotřeby v EU27 a také 

navýšení exportu z TŢ v roce 2009.  

Mad‘ars

ko 
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5.6   Šroubárenské oceli 
 

Tyčová ocel pro šroubárenské aplikace (spojovací díly) je zpracovávána technologiemi 

objemového tváření za studena, tvářením za tepla i obráběním. Jedná se o nejrůznější šrouby, 

matice, čepy a výkresové strojní součásti pouţívané ve všech průmyslových oborech, včetně 

automobilového a leteckého průmyslu. Materiál pro toto pouţití splňuje poţadavky vysoké 

povrchové a vnitřní kvality a je podroben přísné výstupní kontrole. Odvětvové rozdělení 

spotřeby spojovacích dílů je uvedeno v grafu č. 3. 

 

Graf č. 3  Spotřeba spojovacích dílů ( SD) dle odvětví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: interní materiály TŽ a.s. 

 

 

TŢ měly za rok 2009 36% podíl na tuzemském trhu, oproti 30% podílu z předchozího roku. 

Zbývajících 64% materiálů je dováţeno z jiných zemí.  

 

Trh EU27 ocelí pro spojovací materiály je stanoven na základě údajů Eurostatu a německého 

sdruţení Schraubenverband na 1 600 kt v roce 2009. Vývoz ocelí pro spojovací materiály do 

EU27 ze skupiny TŢ-MS v období za r. 2009 činil cca. 104 kt. I přes krizi v roce 2009 

stoupnul podíl TŢ-MS na trzích EU27 na 6,5% a to díky zvýšeným dodávkám. Trţní podíl na 

trhu EU27 je uveden v tabulce č. 5. 

 

 

 

 

 

Rok 2010

elektrotechnický 

průmysl

18% stavebnictví

15%

motorové 

prostředky

30%

strojírenství 

(včetně 

leteckého 

průmyslu), jiné

37%
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Tabulka č. 5  Trţní podíl TŢ-MS na spotřebě šroubárenských ocelí v EU 27 

 
Zdroj: interní materiály TŽ a.s. 

 

5.7   Řetězové oceli 
 

Tyčová ocel pro výrobu řetězů je vyráběna jak z ocelí běţných značek, tak i z ocelí 

legovaných. Z běţných značek jsou vyráběny řetězy závěsné, vázací, taţné i speciální 

sněhové řetězy pro automobily a těţké zemní stroje. Z legovaných ocelí se vyrábí řetězy 

vysokopevnostní a ţárupevné, uţívané v cementárnách, dolech a jiném těţkém průmyslu. 

Tyto řetězy splňují vysoké nároky na mechanické vlastnosti i únavu, a to jak za běţných, tak 

za zvýšených teplot. 

 
TŢ  mají 100 % podíl na trhu ocelí pro výrobu ušlechtilých řetězů v České republice. Za rok 

2009 došlo k nárůstu celkové realizace o cca. 20% oproti předešlému sledovanému období. 

V ČR je pouze jedna řetězárna zabývající se výrobou ušlechtilých řetězů – Řetězárna Česká 

Ves, která je dceřinou společností TŢ a rovněţ 100% vstupního materiálu z TŢ odebírá. 

Import ocelí pro tuto výrobu řetězů je nulový. Dodávky exportním odběratelům se sníţily       

o celkem asi 5% a to zejména do Polska a Francie.  

 

Trh zemí CEFTA je za rok 2009 odhadován na 50 kilotun. Podíl TŢ na tomto trhu činil 

zhruba 25% (viz tabulka č. 6). 

 

 
Tabulka č. 6 Trţní podíl TŢ na trhu CEFTA v řetězových jakostech 

 
             (kt) 2007 2008 2009 

Dodávky TŢ-MS 12,7 10,2 12,5 

Podíl na trhu (%) 18,2 14,6 24,9 

 

Zdroj: interní materiály TŽ, a.s. 

 

 

 

 

 

             (kt) 2007 2008 2009 

Velikost trhu (kt) 1800 1800 1600 

Dodávky TŢ-MS (kt) 110,8 98,5 104,3 

Podíl TŢ-MS (%) 6,2 5,5 6,5 
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6. VÝVOJ TRHU S TYČOVOU OCELÍ 

 

Česká republika 
 

Trh s tyčovou ocelí se v roce 2010 výrazně zlepšil a zjevná domácí spotřeba vzrostla               

o 36,4% oproti roku 2009. V minulém roce bylo v České Republice vyrobeno 767 kt tyčové 

oceli, coţ znamená nárůst o 36% a dokonce vyšší výrobu neţ v roce 2008 (viz tabulka č. 7). 

Dodávky tuzemských firem do ČR stouply o  41% na 221 kt. Dovozy tyčové oceli v minulém 

roce vzrostly o 62%, kde podíl legovaných tyčí tvořil téměř 50%.  

 

Tabulka č. 7  Zjevná spotřeba tyčové oceli v ČR 

 

(kt) 2007 2008 2009 2010 2010 / 2009 

Výroba 791 755 565 767 +35,8% 

Dodávky tuzemských firem do ČR 281 266 157 221 +40,8% 

Dovoz 207 217 95 154 + 62,1%  

Vývoz 583 544 421 595 + 41,3% 

Zjevná spotřeba 415 428 239 326 + 36,4% 

z toho SBQ 330 340 180 260 + 44,4% 

dosaţitelné pro KJT a ST 235 240 115 180 + 56,5% 

 
Zdroj: interní materiály TŽ a.s. 

 

EU 
 

Rok 2010 byl i na trzích EU ve znamení růstu.  Ekonomika v roce 2010 zde rostla o 2,1%       

a pro rok 2011 se předpokládá nárůst HDP o 1,5 - 2%, coţ má za následek i vzrůst spotřeby 

tyčové oceli. Spotřeba tyčové oceli v zemích EU27  se zvýšila o ca. 1020 kt z 10 708 kt v roce 

2009 na 11 732 kt  (+9,6%) v roce 2010 (viz tabulka č. 8). 

 

Zpracovatelé tyčové oceli z nových členských zemí EU jsou z velké části závislí na poptávce 

firem ze západní Evropy, pro které fungují jako subdodavatelé. Nárůst západoevropského 

průmyslu tak zapříčinil vyšší výrobní aktivity nových členských zemí EU. [7] 
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Tabulka č. 8  Zjevná spotřeba tyčové oceli v EU 

 

EU27 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2011* 2010/2009 

Německo 4147 4400 4167 3160 3550 3751 12,3% 

Itálie 4042 4202 4100 2883 3105 3249 7,7% 

Británie 1154 1174 1033 713 762 790 7,0% 

Francie 1497 1517 1462 1038 1138 1188 9,7% 

Španělsko 1632 1641 1395 939 1020 1055 8,7% 

ČR 512 414 428 328 374 400 14,0% 

Polsko 834 867 705 552 598 636 8,3% 

Maďarsko 218 256 200 143 156 168 9,0% 

Rumunsko 378 394 381 279 298 320 6,7% 

Slovensko 110 130 140 90 103 118 14,4% 

Slovinsko 39 48 50 33 38 42 15,2% 

Bulharsko 46 49 52 30 34 37 13,3% 

ostatní 720 704 675 519 555 577 6,9% 

CELKEM 15 328 15 795 14 787 10 708 11 732 12 331 9,6% 

 
Zdroj: interní materiály TŽ a.s. * odhad 

 
 

6.1 Trendy na trhu tyčové oceli 

 
Spotřeba tyčové oceli je závislá na investičních aktivitách strojírenských firem a je taţená 

také poptávkou firem a domácností po osobních a nákladních automobilech. Dalším 

významným sektorem je stavební průmysl, kde ve většině případů končí materiál niţších 

jakostí. Evropské odvětví spotřeby oceli očekává nárůst v roce 2011 obecně o 5%. 

Stavebnictví očekává v roce 2011 po 2% propadu v roce 2010 mírný nárůst. Spotřeba oceli 

v automobilovém sektoru má být v roce 2011 opět vysoká, obzvláště v Německu.  

 

Rok 2010 byl pro strojírenství rokem zlepšení. Z rekordně nízké poptávky v roce 2009 se 

situace změnila a spotřeba oceli vzrostla. Pro rok 2011 je dokonce očekáváno, ţe v EU dojde 

k nárůstu spotřeby oceli ve strojírenství o 16%. 

 

Momentální trţní situace je obdobná jako situace před několika lety. V letech 2006-2008 byla 

v Evropě silná poptávka po tyčovém materiálu a ocelárenské podniky si mohly „vybírat“ své 

zákazníky. S nastartováním nových výrobních kapacit ve východní Evropě, v Polsku a na 

Slovensku bude tlak na ceny pokračovat a dodavatelé válcovaných tyčí budou muset 

„bojovat“ o zákazníka.  
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7. BCG matice pro tyčovou ocel z  KJT 

  

Podle doporučeného postupu vypracování matice BCG budou jednotlivé obory, které jsou 

předmětem hodnocení pro zjednodušení označeny tiskacími písmeny A - G (viz tabulka č. 9) 

Z důvodu utajení citlivých informací byl jako referenční rok pro srovnání jednotlivých 

ukazatelů vybrán rok 2008. Z důvodu nedostupnosti finančních údajů jsem zvolil údaje ve 

fyzických jednotkách (tunách). Jako zdrojová data jsou pouţity objemy výroby a prodeje KJT               

a konkurence do České Republiky (včetně dovozů) za rok 2008. 

 

Stanovení údajů pro konstrukci Matice BCG. 

1. Pro kaţdý z oborů, ve kterých podnik působí, je nutné určit: 

 míru růstu trhu (%), 

 podíl výroby na celkové roční výrobě podniku (%), 

 podíl podniku na trhu (%), 

 podíl největšího konkurenta na trhu (%), 

 relativní podíl podniku na trhu dle vztahu: podíl firmy na trhu/ podíl největšího 

konkurenta na trhu. 

2.  Znázornění pozice podniku ve všech oborech pomocí matice BCG. 

3. Zakreslení kruhu kolem kaţdého z oborů, proporcionálního k podílu prodejů podniku          

v daném oboru na jeho celkových prodejích. 

4.  Určení vhodné strategie pro kaţdý z oborů. 

 
Tabulka č. 9   Data pro vytvoření BCG matice 

 
 

 

Obor hodnocení 

 

 

Označení 

 

Výroba KJT  

za r. 2008 

(kt) 

Výroba všech 

konkurentů 

v jednotlivých 

oborech r. 

2007(kt) 

Výroba všech 

konkurentů 

v jednotlivých 

oborech r.  

2008 (kt) 

Podíl 

největšího 

konkurenta 

v oboru za r. 

2008 (%) 

Betonářská ocel A 49 344 350 53 

Oceli pro auto-průmysl B 158 352 357 37 

Loţiskové oceli C 8 23 25 68 

Pruţinové oceli D 21 59 63 55 

Automatové oceli E 27 63 68 32 

Šroubárenské oceli F 12 44 50 18 

Řetězové oceli G 3 14 15 5 

Celkem  278    

 
Zdroj: interní materiály TŽ a.s. 
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Výpočtová část údajů pro konstrukci BCG matice je uvedena v příloze A4. 
 

Tabulka č. 10  Zdrojová tabulka pro vytvoření BCG matice 

 

Obor 

 

Míra růstu 

trhu (%) 

Podíl na 

celkové výrobě 

podniku (%) 

 

Podíl na trhu 

(%) 

Podíl největšího 

konkurenta na 

trhu (%) 

 

Relativní podíl 

na trhu 

A 1,74 17,6 14 53 0,26 

B 1,42 56,8 44 37 1,19 

C 8,7 2,9 32 68 0,47 

D 6,77 7,6 33 55 0,60 

E 7,93 9,7 40 32 1,25 

F 13,6 4,3 24 18 1,33 

G 7,14 1,1 20 5 4,0 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Nyní je moţno(dle tabulky č.10)přistoupit ke konstrukci BCG matice pro tyčovou ocel z KJT: 

 

Obrázek č. 8 BCG matice pro tyčovou ocel z KJT 
 

           

Zdroj: vlastní vypracování 

 

* hranice 3,8% je růst HDP v roce 2008. Dle některých odkazů v literatuře lze pro naše 

podmínky hranici mezi nízkým a vysokým tempem růstu trhu v BCG matici lépe  

charakterizovat mírou nárůstu HDP v hodnoceném období. [11] 

A - betonářská ocel 

B - oceli pro auto-průmysl 

C - loţiskové oceli 

D - pruţinové oceli 

E - automatové oceli 

F - šroubárenské oceli 

G - řetězové oceli 
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7.1 Hodnocení a závěry BCG matice 
 

Obory B, E, G se nachází v kvadrantu „dojných krav“. Tyto produkty přinášejí podniku 

dostatek hotovosti – generují peníze na podporu ostatních produktů a investování do 

rozvíjejících se oborů. U těchto oborů doporučuji strategii zachování trţního podílu. 

 

Obor F se nachází v kvadrantu „hvězd“. Tyto produkty jsou budoucností podniku. Podnik 

musí v souvislosti se ţivotním cyklem jednotlivých oborů mít v záloze obory, které jej budou 

„ţivit“ i do budoucna. U těchto oborů doporučuji strategii navýšení trţního podílu. 

 

Obory C, D se nacházejí na hranici mezi kvadrantem „psů a otazníků“. Pro tyto obory lze 

doporučit strategii doinvestování. Tak se můţe navýšit jejich tempo růstu a obory přejdou do 

kvadrantu „hvězd“, které jsou budoucností podniku. 

 

Obor  A  se nachází ve spodní části kvadrantu „psů“. Navíc jde o relativně objemově 

významný obor. To s sebou nese jistou míru rizika, ţe podnik bude dříve, či později na tento 

obor doplácet. Pro tento obor lze doporučit strategii opuštění trhu. Podnik by měl co nejdříve 

zváţit modifikaci oboru A popřípadě jeho převedení na nejbliţší moţný lukrativnější obor.  

 

Pokud bychom hodnotili rozdělení podle hranice dané mírou nárůstu HDP, kterou 

doporučují autorky G. Gierszewska a M.Romanowska jako vhodnější pro naše trţní 

podmínky v knize Analiza strategiczna przedsiebiorstwa [11], byly by výsledky rozloţení 

výrobkového portfolia ještě pozitivnější. V tom případě by se objemově nejvýznamnější   

obor B nacházel částečně v kvadrantu „hvězd“ a větší částí v kvadrantu „dojných krav“. To 

by zajišťovalo budoucnost tohoto oboru, při dosaţení jiţ velmi slušné úrovně trţního podílu. 

Obor A by se nedostal z kvadrantu „psů“, i nadále strategií pro tento obor je opuštění trhu. 

Obory E,F a G by se nacházely v kvadrantu „hvězd“. Dávaly by tak dobrý základ budoucím 

„nadějím“ podniku. Obory C a D by se dostaly do kvadrantu „otazníků“, kde začíná svou 

ţivotní dráhu kaţdý z oborů. Portfolio produktů by bylo v tomto případě naprosto vyváţené. 
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7.2 Konkretizace závěrů BCG matice pro tyčovou ocel z KJT 
 

Obory B, E, G – tedy oceli pro autoprůmysl, automatové oceli a řetězové oceli znamenají 

pro portfolio produkce KJT velký přínos. Pozitivní je, ţe tyto skupiny společně tvoří více neţ 

68% podíl na celkové výrobě KJT. Tyto skupiny ocelí jsou momentálně „ţivitelem“ KJT. 

Vytvářejí finanční prostředky pro podporu ostatních produktů – především „hvězd“. 

V případě hodnocení podle hranice dané mírou nárůstu HDP by se automatové a řetězové 

oceli nacházely právě v kvadrantu „hvězd“. 

 

Obor F – tedy šroubárenská ocel je rozvíjeným sortimentem v TŢ. Nejen v rámci tyčové 

oceli z KJT, ale i mezi ostatními válcovanými výrobky jako např. válcovanými dráty. V rámci 

tyčové oceli jsou nebo v blízké budoucnosti budou šroubárenské oceli lukrativním oborem. 

Jako „hvězdy“ jsou uprostřed svého ţivotního cyklu, proto jsou pro KJT „nadějí“ do 

budoucna.  

 

Obory C, D – tedy loţiskové a pruţinové oceli jsou obory, kde TŢ jiţ dosáhly určité jakostní 

úrovně. Samotné obory jsou moţná dočasně trţně trochu podhodnocené, ovšem ve 

střednědobém horizontu budou mít růstovou tendenci. Jako u perspektivních oborů lze pro 

tyto obory doporučit výzkum a vývoj. Obě kategorie jsou opět vyráběny v rámci MS-TŢ 

nejen jako tyčová ocel, ale i válcovaný drát. V případě hodnocení podle hranice dané mírou 

nárůstu HDP by se automatové a řetězové oceli nacházely v kvadrantu „otazníků“. 

 

 

Obor A – tedy betonářská ocel je oborem, který jiţ nemá před sebou příliš ţivotních šancí. 

Jde o obor, který jako takový je nutno omezit. Jestliţe k tomu nedojde, bude prakticky 

nastávat situace, ţe bude vyráběna nelukrativní betonářská ocel na úkor ostatních 

lukrativnějších značek. Dlouhodobou strategií musí být utlumení výroby tohoto oboru. 

 

Ve vyváţeném portfoliu by se neměli vyskytovat „psi“ a počet a rychlost zavádění nových 

výrobků na trh by měly eliminovat moţnosti jejich vzájemného konkurování.   
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8. GE matice pro tyčovou ocel z KJT 

 

Podkladem pro vytvoření GE matice bude hodnocení oborů A-G (označení oborů shodné 

s předchozím příkladem). Pro kaţdý obor bude vytvořena tabulka, kde ke kaţdému oboru 

budou přiřazeny jednotlivé faktory. Kaţdý faktor bude označen váhou a bude mu přiřazeno 

bodové hodnocení (1-5 bodů). 

 

Pro zaznamenání SPJ v GE matici je nutno identifikovat její pozici na dvou souřadnicích. Na 

svislé ose Y je hodnocena atraktivita oboru, na vodorovné ose X je hodnoceno konkurenční 

postavení SPJ. 

 

Pro atraktivitu oboru (osa Y) budou hodnoceny tyto dílčí faktory: 

 velikost trhu, 

 tempo růstu trhu, 

 ziskovost oboru, 

 cenová stabilita. 

  

Pro konkurenční postavení (osa X) budou hodnoceny tyto dílčí faktory: 

 pozice na trhu, 

 výrobní potenciál, 

 kvalita, 

 obchodní činnost. 

 

Přidělení vah jednotlivým faktorům bylo získáno na základě výpočtu metodou párového 

porovnávání. Bodového hodnocení jednotlivých faktorů bylo provedeno ve spolupráci se 

zkušenými pracovníky marketingového oddělení TŢ.  

Výpočtová část údajů pro konstrukci GE matice je uvedena v příloze A5. 

Konstrukce GE matice: výsledné bodové ohodnocení jednotlivých oborů vyneseme na osu 

X a Y. V místě, kde se obě hodnoty protnou, nanášíme kruh, jehoţ velikost charakterizuje 

objem výroby všech konkurentů v oboru (v našem případě v ČR za rok 2008- viz předchozí 

příklad). Výseč v kruzích označuje podíl objemu výroby KJT v daném oboru k celkovému 

vyrobenému objemu za hodnocené období. 
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Obrázek č.8  GE matice pro tyčovou ocel z KJT 

                          
Zdroj: vlastní vypracování 

 

 

8.1 Hodnocení a závěry GE matice: 
 

Obory C,E,F,G se umístily v kvadrantech, které doporučují tyto výrobky rozvíjet, investovat 

do nich, podporovat je dalším výzkumem a vývojem. Jedná se o vysoce atraktivní výrobky, se 

kterými má podnik navíc dobrou konkurenční pozici.  

 

Obory B a D se umístily ve středovém poli matice. Tyto obory jsou o něco méně atraktivní  

pro budoucnost podniku, nejsou to obory vhodné k dalšímu doinvestování, ale ke „sklízení 

ovoce“. 

 

Obor A se umístil na hranici spodních kvadrantů. Pro tento obor, který je málo atraktivní a 

zároveň jeho konkurenční pozice na trhu není příliš vysoká, je doporučen útlum.  

 

 

 

 

A - betonářská ocel 

B - oceli pro autoprůmysl 

C - loţiskové oceli 

D - pruţinové oceli 

E - automatové oceli 

F - šroubárenské oceli 

G - řetězové oceli 
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8.2 Konkretizace závěrů GE matice pro tyčovou ocel z KJT  

 
Obory C,E,F,G - tedy loţiskové oceli, automatové oceli, šroubárenské a řetězové oceli  

jsou podle výsledků GE matice nosné obory tyčové oceli na KJT. Doporučením pro tyto 

obory je jednoznačně maximální podpora pro udrţení jejich pozice, jak v atraktivitě oboru, 

tak v konkurenčním postavení. Do těchto oborů je vhodné a nutné investovat. Díky vlastní 

taţírně, šroubárně a řetězárně mají TŢ z těchto oborů „informace z první ruky“ jak po 

technologické, tak po obchodní stránce. Tyto obory je potřeba v rámci skupiny TŢ – MS 

podporovat a rozvíjet. 

 

Obory B a D - tedy oceli pro autoprůmysl a pruţinové oceli jsou obory, kde podle výsledků 

matice je vhodné zváţit další investice nebo pokud investovat, tak spíše krátkodobě. Jelikoţ 

se jedná o objemově významné obory doporučenou strategií je jednoznačně udrţení trţního 

podílu. TŢ zde rovněţ díky vlastní kovárně a pruţinárně budou tyto obory udrţovat.                                                

 

Obor A - tedy betonářská ocel je dle výsledků GE matice oborem, kam firma jiţ zpravidla 

neinvestuje, připravuje jeho útlum nebo likvidaci. V případě betonářské oceli, kde existuje 

jednak silná domácí konkurence a kde je atraktivita oboru hodnocena rovněţ velmi nízko, 

bude navrţenou strategií postupný útlum oboru 
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9. Návrhy a doporučení pro praxi 

 

Analýzou portfolia bylo charakterizováno trţní postavení jednotlivých výrobkových skupin. 

Na problematiku produktového portfolia KJT je ale potřeba nahlíţet současně z několika 

různých pohledů. V této závěrečné kapitole se pokusím tuto problematiku popsat a zároveň 

shrnout a doporučit zlepšení současného stavu.  

 

9.1 Sortimentní dělení výrobků KJT 
 

Pokud se na současný stav výrobkového portfolia KJT podíváme z jiného pohledu, neţ dosud 

hodnoceného, můţeme vidět sortimentní rozdělení aktuálně vyráběné tyčové oceli 

následovně: 

 

 Kovárny (32% objemů z prodeje KJT) 

 Tažírny (24%) 

 Ložiskárny (13%) 

 Šroubárny (7%) 

 Pružinárny (6%) 

 Petrochemický průmysl (2%) 

 Hřídele do elektrických zařízení (3%) 

 Tváření za studena (3%) 

 Speciální třískové obrábění (ozubená kola, hřídele) (2%) 

 Řetězárny (1%) 

 Betonářská ocel (6%) 

 

Z tohoto rozdělení je patrné, ţe nadpoloviční většina objemů (kovárny a taţírny) je dodávána 

do segmentu auto-průmyslu.  V oblasti speciální tyčové oceli patří sortiment dodávaný do 

kováren a taţíren k těm prakticky méně náročnějším. Nejnáročnější poţadavky jsou 

v současné době evidovány u dodávek do petrochemického průmyslu, výrobcům loţisek a pro 

tváření za studena. Dále na stejnou úroveň náročnosti je moţno zařadit poţadavky šroubáren, 

pruţináren a řetězáren. Typické poţadavky dnešních zákazníků SBQ jakostí jsou uvedeny jak 

následuje. 
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Poţadavky trhu  

 

Výrobci loţisek, kovárny s horizontálními kovacími stroji typu „Hatebur“, někteří výrobci 

komponentů pro auto-průmysl poţadují dodávky tyčí s garancí povolených povrchových vad 

v černém stavu a bez výbrusů povrchových vad. Výrobci součástí pro hydraulická zařízení 

(např. pístní tyče) vyţadují dodávky loupaných tyčí s garancí přímostí lepší neţ 1 mm.m
-1

 

(poţadované hodnoty přímosti v rozmezí 0,3 aţ 0,5 mm.m
-1

). Vyskytují se také poţadavky na 

dodávky mikrolegovaných ocelí zaručujících dosaţení fyzikálních hodnot řízeným 

ochlazováním a dále poţadavky na dodávky vícelegovaných ocelí s opracovaným povrchem 

nebo v tepelně zpracovaném stavu. Standardem jsou jiţ poţadavky na dodávky 

v zušlechtěném stavu s garancí přímosti do 2 mm.m
-1

, poţadavky na loupanou ocel v toleranci 

h9 (h8) nebo poţadavky na rozměrové tolerance 1/4DIN. 

 
Tyto přísné poţadavky nutí dnes výrobce neustále rozvíjet a zdokonalovat svá technologická 

zařízení. Špičkoví evropští výrobci dokáţou velice rychle reagovat na měnící se poţadavky 

trhu. TŢ, respektive KJT s nimi  musí v tomto směru udrţet krok. Zde je potřeba se zamyslet 

nad důvody, které vedou k zamítání nových poptávek zákazníků KJT. 

9.2 Hlavní důvody zamítnutí poptávek tyčové oceli z KJT  
 

Technické: 

 mechanické hodnoty (úzké rozmezí, poţadavek neodpovídá normě, zákazníkovi 

nestačí pouze informativní hodnoty), 

 prokalitelnost (úzké rozmezí, nedostatek zkušeností s novou značkou, zákazníkovi 

nestačí informativní hodnoty), 

 zušlechtění tyčí malých rozměrů , 

 loupaný a zároveň  ţíhaný materiál – riziko otlaků z důvodu zastaralých loupacích 

strojů a vysokého podílu manipulace na úpravně KJT, 

 dodávky bez moţností výbrusů vad – alternativou pouze nabídka loupaného stavu, 

 poţadavek na asymetrické tolerance. 
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Kapacitní: 

 chemické sloţení  (značka není ve výrobním programu, zákazník poţaduje malé 

mnoţství ),  

 velikost tavby (v TŢ 180 tun, vyrábět pouze 1 tavbu je ekonomicky nevýhodné), 

 nedostatečné kapacity kontrolních linek (kontrola povrchových a vnitřních vad), 

 nedostatek kapacity na externí ţíhání  a zušlechtění mimo TŢ, 

 nedostatek kapacity na loupání. 

 

 

Výčtem těchto údajů chci rozšířit pohled na danou problematiku. Je určitě velmi důleţité 

zorientovat se a pomocí portfolio analýzy určit, které produkty přinášejí zisk a které jsou 

naopak přítěţí, ale existuje zde řada dalších aspektů, které je třeba brát v potaz při 

stanovování závěrů a doporučení. 

 

9.3 Závěry a doporučení 

 

9.3.1  Oblast výzkumu analýzy portfolia 

 

Výsledky obdrţené v BCG a GE maticích jednoznačně ukazují, ţe strategie diverzifikace 

výrobkového portfolia a rozšíření down-streamových aktivit, kterou skupina TŢ-MS jiţ 

několik let uplatňuje je krok správným směrem. Portfolio produktů v tyčové oceli z  KJT je 

vyváţené. Není příliš jednostranně zaměřené pouze na jeden sektor, nýbrţ je moţno 

konstatovat, ţe zahrnuje prakticky všechny sektory pouţití SBQ ocelí. 

 

Skupina ocelí pro auto-průmysl jednoznačně dominuje, jak po stránce objemové, tak po 

stránce rentability. Tento obor, pokud jde o vyráběné objemy a ziskovost obsadil v závěrech 

obou matic BCG i GE první příčku.  Z pohledu udrţení trţní pozice zde jednoznačně 

doporučuji udrţet úroveň technologie výroby minimálně na úrovni konkurence. To povede 

k udrţení trţního podílu a poskytne dobrý základ pro zajištění finanční stability podniku. TŢ 

mají díky vlastní zápustkové kovárně zpětnou vazbu z trhu. Těchto informací doporučuji 

vyuţívat pro navýšení konkurenční pozice na trhu. 
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Skupina automatových, šroubárenských a řetězových jakostí obsadila v závěrech obou 

matic kvadranty pro nejperspektivnější výrobky. Výroba těchto ocelí je z trţního hlediska 

vysoce atraktivní, proto doporučuji do vývoje těchto značek investovat. Z hlediska TŢ by 

bylo dobré posílit týmy, které se zabývají vývojem, propagací a prodejem těchto ocelí. 

Doporučuji opět vyuţít zpětných vazeb z vlastní taţírny, šroubárny a řetězárny. V těchto 

oborech by z hlediska závěrů portfolio analýzy měly TŢ usilovat o umístění mezi předními 

evropskými výrobci. 

 

Skupina pruţinových a loţiskových ocelí se z pohledu obou matic umístila v pravých 

horních kvadrantech. To předurčuje tyto skupiny ocelí k roli „benjamínků“ v celkovém 

výrobním portfoliu. Tyto skupiny ocelí jsou budoucími nadějemi pro kontijemnou trať. Mají 

před sebou ale ještě dlouhou cestu rozvoje. Jde o typy ocelí, které pouţívají jen specifické 

skupiny konečných odběratelů a výrobci těchto ocelí patří bezesporu mezi špičky ve svém 

oboru. Pro skupinu TŢ-MS jednoznačně doporučuji vývoj těchto jakostí podpořit. 

 

Skupina betonářských ocelí dopadla rovněţ shodně v hodnocení obou matic. Tato skupina 

v obou případech byla hodnocena jako obor k útlumu a postupnému ukončení výroby. TŢ 

jiţ tuto strategii přijaly a obdrţené závěry mých analýz správnost takového rozhodnutí 

jednoznačně potvrzují. 

 

Ve vzájemném vizuálním porovnání obou matic se přikláním k tvrzení, ţe hranice mezi 

nízkým a vysokým tempem růstu trhu není v našich podmínkách 10%, ale je dána spíše mírou 

růstu HDP v hodnoceném období (za rok 2008 to bylo v ČR 3,83%). 

9.3.2  Oblast výroby a technologie 

 

Strategií rozvoje TŢ není investovat do prvovýroby. V případě vstupního materiálu pro 

válcování je tedy nutno vycházet z toho, co je momentálně k dispozici. Vstupním rozměrem 

pro válcování na KJT je čtvercový sochor o rozměrech 150x150 mm. Tento vstup se 

z navyšujícími se rozměry na KJT jeví jako nedostačující. Průměrný rozměr vyráběný na 

kontijemné trati (celá řada 16-80mm) se postupně přesouvá od 35mm aţ k dnešním cca 

50mm. Spolu se zpřísňujícími se poţadavky na povrchovou a vnitřní kvalitu dodávaných tyčí 

se vstupní materiál většího průřezu jeví jako vhodnější. 
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Další slabou stránkou KJT je nedostatečná kapacita úpraven. Zákazníci dnes poţadují téměř 

ve 100% případů provádění kontroly povrchových vad. Zde jednoznačně doporučuji investici 

v podobě pořízení nové kontrolní linky, jejíţ součástí bude i nový loupací stroj. To by 

odstranilo aktuálně řešenou problematiku nízké kapacity úpraven a částečně dopomohlo 

k řešení problematiky jakosti povrchu tyčí související s nízkým stupněm protváření. Tyče 

s nevyhovujícím povrchem se dnes sloţitě manuálně vybrušují. V tomto případě by tyče byly 

tzv. technologicky přeloupány, tj. došlo by k odstranění  tenké povrchové vrstvy kovu, která 

je často příčinou problémů a následných reklamací. 

 

Dalším poţadavkem je zpřísnění rozměrových tolerancí. KJT je schopno běţně válcovat 

polovinu standardní válcovací tolerance (DIN1013), zákazníci ale v mnoha případech 

poţadují čtvrtinu této tolerance.  

 

Zušlechťovací linka – přední evropští výrobci SBQ nabízejí zušlechtěnou ocel v celé 

vyráběné rozměrové škále. TŢ v rámci výrobní řady KJT mají pouze omezené moţnosti. 

Vzhledem k neexistenci zušlechťovací linky v Třinci, jsou částečně pro tuto potřeby 

vyuţívány zušlechťovny na sochorové trati v Kladně. To ale není nákladově, kapacitně, ani 

logisticky výhodné. Jednoznačně proto doporučuji investici do zušlechťovací linky v Třinci. 

 

  

9.3.3  Oblast odbytu a logistiky 

 
V TŢ je zaveden plánovací systém APS. Pomocí tohoto systému lze docílit na KJT relativně 

velmi vysoké úspěšnosti v plnění potvrzených dodacích termínů. To je bezesporu velkou 

konkurenční výhodou KJT. Chybí zde ale nástavba APS, tzv. kapacitní plánovací modul. 

Za pomoci takového systému by bylo moţno předem nadefinovat kapacity pro jednotlivé trhy 

(příp. aţ zákazníky). To by vedlo k odstranění problémů s překročením výrobních kapacit 

prodejními referenty a celkově výrazně prospělo k harmonizaci plánování.  

 

V oblasti odbytu bych vyzvedl potřebu zlepšení komunikace mezi prodejci a oddělením 

přípravy výroby. I dnes v době pokročilé výpočetní techniky je mezilidská komunikace stále 

základním a nejdůleţitějším faktorem i v hutním podniku, jakým jsou TŢ, a.s. 
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ZÁVĚR 

 

Ve své diplomové práce jsem se pokusil analyzovat výrobkové portfolio kontijemné trati TŢ.  

Dle dosaţených zjištění a na základě dlouholetých zkušeností mohu konstatovat, ţe portfolio 

vyráběných nejen produktů, ale i značek oceli není statické, ale naopak – dynamicky se mění 

s ohledem na momentální situaci na trhu. I velké průmyslové podniky, které navenek vypadají 

stabilně a nedotknutelně podléhají, někdy dokonce velmi těţce, neviditelné ruce trhu. 

V současné době, kdy jiţ doznívají dopady ekonomické krize z roku 2009, je důvěra hutních 

podniků ve stabilitu trhu téměř obnovena. Na druhou stranu tato situace v kaţdém z nás něco 

zanechala. V podmínkách hutního podniku je to přinejmenším respekt a niţší ochota riskovat 

a sázet „vše na jednu kartu“. V podmínkách diverzifikovaného výrobkového portfolia nejen 

TŢ, ale i kontijemné trati se tato strategie v krizovém období ukázala jako správná. 

Provedené analýzy portfolia pomocí BCG a GE matice ukázaly jasný trend, kam se mají TŢ 

se zaměřením produkce své kontijemné trati ubírat. Podkladem pro vytvoření obou matic byla 

výroba a prodej KJT do České republiky za rok 2008. (Tento referenční rok byl vybrán 

vzhledem k citlivosti aktuálních údajů a jako optimální rok před krizí v roce 2009). Stejně by 

bylo moţno postupovat při aplikaci na dodávky z KJT do EU27. Z výsledků jednoznačně 

vyplývá, ţe snaha profilovat se jako výrobce speciálních SBQ ocelí má v českém, ale i v 

evropském měřítku smysl. S podporou prodejní sítě firmy MORAVIA STEEL jsou TŢ jiţ 

dnes vnímány jako významný dodavatel ocelí nejen pro automobilový průmysl, ale i další 

specifická aplikační odvětví.  

V diplomové práci jsem se snaţil přehledně vyhodnotit jak teoretická východiska a postupy 

provádění portfolio analýz, tak i aplikaci získaných poznatků do praxe v podobě návrhů a 

doporučení. Myslím, ţe zjištěné údaje mohou být pro skupinu TŢ- MS zajímavé z hlediska 

přijímání důleţitých budoucích rozhodnutí, která přispějí k dalšímu zlepšení vnímání skupiny 

TŢ-MS zákazníkem. 

Téměř individuální péče o zákazníka je rozhodujícím faktorem pro jeho získání a udrţení. 

Proto nutnou podmínkou fungování firmy a úspěchu obchodních aktivit je zajistit uspokojení 

poţadavků zákazníka výkonností a precizností všech, kteří do procesu plnění poţadavků 

zákazníků (byť i malým přispěním) zasahují.  
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SEZNAM ZKRATEK  

 

TŢ – TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY 

MS – MORAVIA STEEL  

KJT – kontijemná trať 

SBQ – Special Bar Quality (speciální tyčová ocel) 

ASC stolice – Automatic Size Controll (automatická kontrola rozměru)- válc. stolice 

APS - Advanced Planning and Scheduling (pokročilé plánování a rozvrhování) 

STC pec – Short Term Cycle (pec s krátkým cyklem ohřevu) 

SPJ – strategická podnikatelská jednotka 

PEST analýza – analýza Politických, Ekonomických, Sociálních a Technologických faktorů 

BCG matice – Boston Consulting Group (bostonská matice) 

GE matice – General Electric (matice GE) 

AP – automobilový průmysl 

ČSÚ – Český statistický úřad 

SD – spojovací díly 

CEFTA – Central European Free Trade Agreement (středoevropská zóna volného obchodu) 

AM – Arcelor Mittal 

KT – kilotuna (1000 tun) 

HDP – hrubý domácí produkt 
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Příloha A1 – Schéma technologického toku v TŢ a.s. 
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Příloha A2 – technologické vybavení konkurence  
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Příloha A3 – Přehled konkurence v EU 
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Příloha A4 – výpočtová část údajů pro sestrojení BCG matice 

 
 

Výpočet jednotlivých proměnných pro obor A (betonářská ocel): 

Míra růstu trhu:   * 100 = 1,74%  

Podíl na celkové výrobě:   * 100 = 17,6% 

Podíl na trhu:   * 100 = 14% 

Relativní podíl na trhu:    = 0,26 

Výpočet jednotlivých proměnných pro obor B (oceli pro autoprůmysl): 

Míra růstu trhu:  * 100 = 1,42% 

Podíl na celkové výrobě:  * 100 = 56,8% 

Podíl na trhu:  * 100 = 44% 

Relativní podíl na trhu: 1,19 

Výpočet jednotlivých proměnných pro obor C (loţiskové oceli): 

Míra růstu trhu:  * 100 = 8,7% 

Podíl na celkové výrobě:   * 100 = 2,9% 

Podíl na trhu:  * 100 = 32% 

Relativní podíl na trhu:  = 0,47 

 

 

Obor hodnocení 

 

 

Označení 

 

Výroba KJT  

za r. 2008 

(kt) 

Výroba všech 

konkurentů 

v jednotlivých 

oborech za r. 

2007(kt) 

Výroba všech 

konkurentů 

v jednotlivých 

oborech za r.  

2008 (kt) 

Podíl největšího 

konkurenta 

v oboru za r. 

2008 (%) 

Betonářská ocel A 49 344 350 53 

Oceli pro autoprůmysl B 158 352 357 37 

Loţiskové oceli C 8 23 25 68 

Pruţinové oceli D 21 59 63 55 

Automatové oceli E 27 63 68 32 

Šroubárenské oceli F 12 44 50 18 

Řetězové oceli G 3 14 15 5 

Celkem  278    
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Výpočet jednotlivých proměnných pro obor D (pruţinové oceli) : 

Míra růstu trhu:  * 100 = 6,77% 

Podíl na celkové výrobě:  * 100 = 7,6% 

Podíl na trhu:  * 100 = 33% 

Relativní podíl na trhu:  = 0,6 

Výpočet jednotlivých proměnných pro obor E (automatové oceli) : 

Míra růstu trhu:   * 100 =  7,93%  

Podíl na celkové výrobě:   * 100 = 9,7% 

Podíl na trhu: * 100 = 40% 

Relativní podíl na trhu:  = 1,25 

Výpočet jednotlivých proměnných pro obor F (šroubárenské oceli): 

Míra růstu trhu:  * 100 = 13,6% 

Podíl na celkové výrobě:  * 100 = 4,3% 

Podíl na trhu:  * 100 = 24% 

Relativní podíl na trhu:  = 1,33 

Výpočet jednotlivých proměnných pro obor G (řetězové oceli) : 

Míra růstu trhu:   * 100 =  7,14% 

Podíl na celkové výrobě:  * 100 = 1,1% 

Podíl na trhu:  * 100 = 24% 

Relativní podíl na trhu:  = 4 
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Příloha A5 – výpočtová část údajů pro sestrojení GE matice 

  

Bodové hodnocení jednotlivých faktorů: 

0 bodů . . . . . . nejniţší moţná úroveň hodnoceného faktoru, 

1 bod . . . . . . . velmi nízká úroveň, faktor prakticky existuje, ale nepřikládá se mu váha, 

2 body . . . . . . nízká úroveň hodnocení, faktor se vyskytuje sporadicky,  

3 body . . . . . . střední úroveň hodnocení, faktoru se přikládá určitý význam, 

4 body . . . . . . vyšší úroveň hodnocení, faktor je středně významný, 

5 bodů . . . . . . nejvyšší úroveň, faktor je podstatným kritériem. 

 

Váha faktoru: váhy faktorů pro jednotlivé obory byly získány výpočtem na základě metody 

párového porovnání 4 faktorů pro kaţdý obor. Příklad metody párového porovnání pro obor A 

(osa Y) následuje:  

 

K1 – K4 jsou kritéria hodnocení daného oboru (v našem případě faktory oboru A) 

K1 – velikost trhu  K2 – tempo růstu trhu 

K3 – ziskovost oboru  K4 – cenová stabilita 

 

 

    

 

     

 

 

 

Výpočet vah:   Příklad výpočtu V1 

  

Vi= 
n + 1 - pi 

n (n+1)/2 

                  

Vi = váha kritéria     

n = celkový počet kritérií (4) 

pi = pořadí i-tého kritéria podle počtu získaných preferencí 

K1 K2 K3 K4 Kritérium ppi pi vi 

  

1 1 1 K1 3 1. 0,4 

 

2 2 K2 2 2. 0,3 

 

3 K3 1 3. 0,2 

 
K4 0 4. 0,1 

  ∑ 1 

V1= 
4+1-1 

= 
4 

4(4+1)/2 10 

V1= 0,4 
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 Osa Y – atraktivita oboru Osa X – konkurenční postavení 

Obor A – betonářská ocel 

Faktor Váha Body 

Velikost trhu 0,4 2 

Tempo růstu trhu 0,3 2 

Ziskovost oboru 0,2 2 

Cenová stabilita 0,1 2 

Celkem 1 2,0 

Příklad výpočtu : 

(0,4*2)+(0,3*2)+(0,2*2)+(0,1*2)= 2,0 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obor A – betonářská ocel 

Faktor Váha Body 

Pozice na trhu  0,3 1 

Výrobní potenciál  0,2 1 

Kvalita 0,4 1 

Obchodní činnost 0,1 1 

Celkem 1 1 

Obor B – oceli pro autoprůmysl 

 Faktor Váha Body 

Velikost trhu 0,4 2 

Tempo růstu trhu 0,3 3 

Ziskovost oboru 0,2 4 

Cenová stabilita 0,1 2 

Celkem 1 2,7 

Obor B – oceli pro autoprůmysl  

Faktor Váha Body 

Pozice na trhu  0,3 2 

Výrobní potenciál  0,2 3 

Kvalita 0,4 3 

Obchodní činnost 0,1 4 

Celkem 1 2,8 

Obor C – loţiskové oceli 

 Faktor Váha Body 

Velikost trhu 0,4 4 

Tempo růstu trhu 0,3 3 

Ziskovost oboru 0,2 3 

Cenová stabilita 0,1 3 

Celkem 1 3,4 

Obor C – loţiskové oceli  

Faktor Váha Body 

Pozice na trhu  0,3 1 

Výrobní potenciál  0,2 1 

Kvalita 0,4 2 

Obchodní činnost 0,1 2 

Celkem 1 1,5 

Obor D – pruţinové oceli 

 Faktor Váha Body 

Velikost trhu 0,4 3 

Tempo růstu trhu 0,3 3 

Ziskovost oboru 0,2 3 

Cenová stabilita 0,1 3 

Celkem 1 3,0 

Obor D – pruţinové oceli  

Faktor Váha Body 

Pozice na trhu  0,3 1 

Výrobní potenciál  0,2 2 

Kvalita 0,4 1 

Obchodní činnost 0,1 2 

Celkem 1 1,3 
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Obor F – šroubárenské oceli 

 Faktor Váha Body 

Velikost trhu 0,4 4 

Tempo růstu trhu 0,3 5 

Ziskovost oboru 0,2 4 

Cenová stabilita 0,1 4 

Celkem 1 4,3 

 

  

 

 

 

 

Obor E – automatové oceli 

 Faktor Váha Body 

Velikost trhu 0,4 3 

Tempo růstu trhu 0,3 4 

Ziskovost oboru 0,2 4 

Cenová stabilita 0,1 4 

Celkem 1 3,8 

Obor E – automatové oceli  

Faktor Váha Body 

Pozice na trhu  0,3 3 

Výrobní potenciál  0,2 3 

Kvalita 0,4 3 

Obchodní činnost 0,1 2 

Celkem 1 2,9 

Obor F – šroubárenské oceli 

Faktor Váha Body 

Pozice na trhu  0,3 4 

Výrobní potenciál  0,2 3 

Kvalita 0,4 3 

Obchodní činnost 0,1 2 

Celkem 1 3,2 

Obor G – řetězové oceli 

 Faktor Váha Body 

Velikost trhu 0,4 3 

Tempo růstu trhu 0,3 4 

Ziskovost oboru 0,2 4 

Cenová stabilita 0,1 4 

Celkem 1 3,6 

Obor G – řetězové oceli  

Faktor Váha Body 

Pozice na trhu  0,3 5 

Výrobní potenciál  0,2 4 

Kvalita 0,4 3 

Obchodní činnost 0,1 4 

Celkem 1 3,9 



63 

 

 


