
 

 

 



 



 



 

 

 



ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je seznámit s širokopatní ţelezniční kolejnicí, s jejími výrobci a 

na základě zjištěných údajů nastínit trend ve vývoji trhu. V teoretické části, jsou popsány 

pouţité marketingové nástroje. V druhé kapitole je charakterizován evropský trh a jsou 

stanoveny hlavní segmenty trhu. Třetí část představuje širokopatní kolejnice, to znamená 

jejich historii, vývoj, popis, pouţití, členění na typy a jsou naznačeny jejich nejběţnější 

výrobní délky. V čtvrté části jsou informace o společnostech, které se zabývají výrobou 

širokopatních ţelezničních kolejnic na území Evropské Unie, a je provedena jejich analýza. 

Závěrem je shrnutí analyzovaných údajů a je naznačen trend vývoje evropského trhu 

s širokopatními ţelezničními kolejnicemi. 
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mezinárodní ţelezniční unie. 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is to present a Flat Bottom Railway Rail, its producers and, based on the 

collected data, to outline the trend in the market. The theoretical part describes used 

marketing tools. The second part charakteristic of the European market and sets out the main 

segments of the market. The third part presents the Flat Bottom Railway Rails, e.g. their 

history, development, description, use, types and their common production lengths are 

indicated. In the fourth part there is information about the companies engaged in the 

production of Flat Bottom Railway Rails within the European Union and their analysis is 

carried out. Finally, there is a summary of the analyzed data, and a development trend of the 

European market of Flat Bottom Railway Rails is indicated. 
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ÚVOD 
 

V současné době je ţelezniční doprava povaţována za páteřní dopravní infrastrukturu státu. 

Od dob jejího vzniku se zboţí přepravuje na větší vzdálenosti, zmnohonásobily se její 

přepravní objemy a vzrostly nároky na spolehlivost a rychlost. Proto, aby bylo moţné 

zvládnout všechny tyto novodobé poţadavky, je nutné mít pod koly ţelezničních vagónů 

jakostní výrobek, který musí vydrţet nejen provozní zatíţení, ale také veškeré vlivy 

povětrnostních podmínek a to po celou dobu své funkční ţivotnosti.  

Cílem této bakalářské práce je představit evropský trh s širokopatními kolejnicemi, představit 

kolejnice jako produkt, který i přesto, ţe pochází z „hrubé“ hutní výroby, musí splňovat velmi 

přísné rozměrové a jakostní poţadavky. Pomocí SWOT analýzy je provedeno zhodnocení 

evropských výrobců širokopatních kolejnic a je naznačen moţný vývoj trhu s širokopatními 

ţelezničními kolejnicemi.  

V teoretické části jsou popsány základní marketingové nástroje, které usnadňují orientaci na 

daném trhu, případně v orientaci mezi danými výrobci. Porovnání a vyhodnocení výsledků 

těchto marketingových nástrojů pomáhá při strategickém rozhodování vedení společnosti a 

zároveň napomáhá kupujícím zvolit optimálního dodavatele. V druhé části je charakterizován 

evropský trh, jsou zmíněni někteří hlavní odběratelé a jsou definovány základní poţadavky 

odběratelů širokopatních kolejnic. V třetí kapitole je představen produkt, který je předmětem 

analýzy (tzn. historie, typy širokopatních kolejnic, moţnosti pouţití). Čtvrtá kapitola představí 

jednotlivé výrobce, jejich historii, produkty a sluţby a je provedena SWOT analýza kaţdého 

z nich. Pátá část porovnává dané výrobce mezi sebou ve vybraných základních parametrech 

tak, aby bylo moţné určit, zda se jedná o společnost s velkou nebo malou 

konkurenceschopností. Poslední kapitola shrnuje výsledky a jejich interpretace je doplněna 

o náznak prognózy vývoje trhu. 

K výběru tohoto zadání bakalářské práce mně vedla moţnost aplikace praktických znalostí 

z expedičního střediska Třineckých ţelezáren, a.s., se znalostmi získaných při studiu. 

Mottem této práce je „ Vidět, co vidět není“, protoţe správně provedená marketingová 

analýza by měla ukázat i to, co na první pohled není vidět. 
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1 TEORIE 

Pod pojmem trh si většinou vybavíme místo, kde lidé nakupují a prodávají například ovoce a 

zeleninu. V ekonomii má však toto slovo více významů. Trh je jakýkoliv systém koupě a 

prodeje zboţí a sluţeb nebo výrobních faktorů. Je koordinujícím mechanismem, který dává 

dohromady oddělené plány jednotlivých subjektů, zkoušejících prodat a koupit dané zboţí. (3) 

Základní metodou, jak získat potřebné informace a údaje o marketingovém prostředí určitého 

trhu, o poţadavcích a preferencích potenciálních zákazníků nebo také o konkurenci, která na 

tomto trhu působí, získá podnik realizací marketingové analýzy. (10) 

1.1 MARKETING 

Definic o tom, co je to marketing, existuje v odborně zaměřené literatuře celá řada. Obecně se 

dá marketing definovat např. podle tzv. „nestora marketingu“ – amerického univerzitního 

profesora Philipa Kotlera, který je celosvětově uznávaným odborníkem na praktický 

marketing a management, následovně: „Marketing je sociální a manaţerský proces, s jehoţ 

pomocí získávají lidé všechno, co potřebují nebo po čem touţí, a to na základě výroby 

komodit a jejich následné směny za peníze nebo za jiné komodity.“ Podle Americké 

marketingové asociace (AMA) má definice marketingu následující, také výstiţnou podobu: 

„Marketing je systém procesů plánování a realizací koncepcí, tvorby cen, propagace a 

distribuce myšlenek, výrobků a sluţeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí 

poţadavky zainteresovaných jednotlivců či organizací.“  Obě uvedené definice, i kdyţ se od 

sebe navzájem liší, mají v textu něco společného. Tím je marketingová filozofie, která 

spočívá ve vědomém a cíleném soustředění se podniku na zjišťování potřeb zákazníků (trhu) a 

v následném co nejlepším uspokojování těchto zjištěných potřeb, poţadavků a přání. (4)  

1.2 MARKETINGOVÁ ANALÝZA 

Marketingovou analýzu trhu můţeme definovat jako orientovaný, hierarchicky uspořádaný 

soubor informací, získaný na základě určité metodiky. Analýza trhu zkoumá poptávku na trhu 

v daném oboru, jeho celkovou velikost a strukturu, jeho dynamiku a kvantifikuje trh a trţní 

potenciál. Hloubka analýzy a její rozsah závisí na plánovaném objemu obchodních aktivit 

podniku, na tom, zda se jedná o ojedinělý obchodní případ, či o rozsáhlé a dlouhodobé 

zapojení podniku do podnikání na daném trhu. (5)  
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Z obecného pohledu lze marketingové prostředí rozdělit na dvě hlavní části: 

 Mikroprostředí (někdy bývá označováno za vnitřní prostředí). 

 Makroprostředí (někdy také vnější prostředí). (2) 

Mezi základní marketingové analýzy a průzkumy patří:  

 testování nového produktu při jeho vstupu na trh, vymezení jeho místa na trhu a 

minimalizace rizik, 

 analýza konkurence a jejího podílu na trhu, 

 analýza konkurenčních produktů ve všech oblastech marketingového mixu, 

 prognostický výzkum zaměřený na předpovídání spotřebitelské poptávky atd..  

Výsledkem těchto analýz a průzkumů je správné rozdělení trhu a odhad budoucího vývoje 

v daném segmentu. Z toho vyplývá výběr specifického segmentu a naplánování správné 

obchodní strategie. Dobře vytvořená obchodní strategie tak můţe zvýšit efektivitu podnikání 

několikanásobně. (10) 

Nejdůleţitější a v marketingové praxi nejpouţívanější jsou čtyři portfolio analýzy: 

 ABC analýza. 

 SWOT analýza. 

 BCG analýza. 

 GE analýza. 

Portfolio analýzy jsou marketingové nástroje, které člení produkty do několika skupin, a to 

například: 

 podle jejich tempa růstu prodeje, 

 podle jejich atraktivnosti na trhu, 

 podle relativního trţního podílu, který zabírají, 

 podle síly jejich konkurenčního postavení na trhu apod.. 

Svým zaměřením umoţňují zhodnocení atraktivnosti jednotlivých produktů na různých trzích 

a posouzení budoucího vývoje jednotlivých podnikatelských subjektů, tedy jejich 

perspektivnost. Cílem je zejména zjišťování, které produkty jsou na trhu nejprodávanější a o 

které je naopak zájem menší, nebo dokonce vůbec ţádný zájem není. Kaţdá z uvedených 
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analýz však poskytuje jen poněkud jednostranný pohled, a proto je vhodné v praxi tyto 

analýzy kombinovat. (4) 

1.3 SWOT analýza 

Název SWOT je odvozen od anglických názvů jednotlivých kvadrantů, kterými jsou: 

 Strengths……….silné stránky. 

 Weaknesses…….slabiny (slabé stránky). 

 Opportunities…..příleţitosti. 

 Threats…………hrozby. 

V některé literatuře se tato analýza objevuje také pod názvem TOWS, coţ je jen opačné čtení 

prvních písmen názvů uvedených kvadrantů. Předmětem zkoumání při SWOT analýze je 

interní analýza podniku, tedy jeho silné stránky a slabiny, a za druhé externí analýza, která se 

snaţí identifikovat příleţitosti a hrozby, které mohou přicházet z prostředí mimo podnik. (4) 

1.4 SEGMENTACE TRHU 

Potřeby a zájmy lidí jsou navzájem odlišné. Neexistují dva stejné podniky, dvě stejné 

organizace. Tato různorodost je překáţkou ve snaze vyrábět co největší objemy stejných 

výrobků. Východiskem je celý trh segmentovat, tj. rozdělit na menší a do jisté míry 

stejnorodější části, které mají podobné nároky, poţadavky a potřeby. Segmentaci trhu 

můţeme provádět dle následujících hledisek: 

 Geografické – trh je rozdělen na menší či větší územní celky (např. regiony, země) 

 Demografické – zákazníci jsou zařazeni do jednotlivých skupin podle věku, pohlaví, 

příjmů, vzdělání a dalších demografických charakteristik 

 Sociologické – trh je segmentován podle příslušnosti zákazníků do určitých 

společenských skupin, vyznačujících se určitým ţivotním stylem 

 Behaviorální – trh je v tomto případě segmentován podle chování zákazníků, tj. např. 

podle míry pouţívání určitých výrobků, místa a frekvence nákupu apod. 
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V případě, ţe se jedná o organizace, podniky nebo územní jednotky, počítá se také s hledisky, 

jako jsou: 

 velikost – podniky malé, střední a velké, 

 ekonomicko-právní forma – ziskové a neziskové organizace, obchodní společnosti 

apod., 

 ekonomická významnost – podle objemu obratu, jaký pro podnik představují, podle 

objemu obchodu, podle ziskovosti atd., 

 společenská prestiţ a známost – mající vliv na image podniku, a případně další 

hlediska. (5) 

Aby bylo moţné segmentaci trhu provést, musí jednotlivé segmenty vykazovat několik 

základních charakteristik: 

 měřitelnost – velikost segmentu musí být kvantifikovatelná, 

 soudrţnost – (stabilnost) segmenty vykazují stejné vlastnosti po určitou dobu, 

 dostupnost – segmenty jsou pro podniky dosaţitelné, 

 odpovědnost – právní i další a zahrnuje i akceschopnost segmentu 

 podstatnost – segment musí mít takovou velikost, aby byla jeho obsluha rentabilní. (4) 

Cílem je hledat a analyzovat shodné prvky a chování při rozkrývání příleţitostí budoucí 

poptávky, příleţitostí nebo ohroţení. Segmentace rovněţ pomáhá v zobrazení velikosti 

trţního prostoru a v hledání nových trţních příleţitostí tzv. bílých míst. Segmentace vytváří 

základ pro tvorbu systémových prvků marketingu. (15) 
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2 CHARAKTERISTIKA EVROPSKÉHO TRHU 

S ŠIROKOPATNÍMI KOLEJNICEMI  

Na ţeleznici se jednotlivé národní systémy vyznačují řadou podstatných odlišností, od 

návěstního systému přes vlakové zabezpečovací zařízení aţ po pouţívané kolejnice. To je 

zdrojem mnoha potíţí při zajišťování mezinárodní ţelezniční dopravy a nutnosti časově a 

organizačně náročných opatření na hranicích států. Rozdílnost pouţívaných kolejnic je dána 

nejen historickým vývojem pouţívaných druhů a typů širokopatních kolejnic, ale také 

hustotou ţelezniční sítě v dané oblasti. (23) 

 

Obr. č. 2.1 – Mapa ţelezniční sítě České Republiky. (16) 

Česká Republika má, v rámci Evropské unie, primát v hustotě ţelezniční sítě, která činí 120 

km na tisíc kilometrů čtverečních území (viz. obr. č. 2.1). Celková délka tratí v ČR je 9420 

km s délkou kolejí 15 518 km. (8)  

Velká hustota sítě ukazuje na existenci mnoha regionálních tratí, pro které je moţné dodávat 

kolejnice standardních jakostí (např. R260) a v délkách do 30m. Ve srovnání se západní 

Evropou jsou slabou stránkou sítě ČR nedostatečně rozvinuté vysokorychlostní ţelezniční 

koridory. Tabulka č. 2.1 porovnává hustotu ţelezniční dopravní sítě ve státech EU. Ve státech 

s menší hustotou ţeleznice je většina přepravní kapacity směřována na silnici. Ţelezniční 

doprava je pak vyuţívána spíše pro velké vzdálenosti. Velká hustota ţelezniční sítě přináší 

ovšem také náklady s jejich údrţbou a to je často problém, který vede k postupnému zavírání 
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některých regionálních tratí. Evropská unie sice ze svých fondů podporuje regionální 

ţelezniční dopravu, ale také do této oblasti zasáhla krize spojená s problémy Řecka a jiných 

zemí a tak jsou finanční prostředky z těchto fondů hůře dostupné nebo přicházejí v menším 

mnoţství neţ v předešlých letech.  

 

Tabulka č. 2.1 - Hustota ţelezniční dopravní sítě států EU v km na 100 km
2 

(13) 

V roce 1922 vzniká mezinárodní ţelezniční unie „UIC“ (International Union of Railway), 

která v dnešní době sdruţuje 200 ţelezničních podniků z 5 kontinentů s více jak 1 mil. km 

tratí. Na evropském kontinentu je v UIC sdruţeno více neţ 115 členských společností z 39 

zemí (včetně Ruska a Turecka). Její snahou je vytvořit mezinárodně kompatibilní ţelezniční 

síť. Je vytvořena první mezinárodní norma UIC, podle které je nejen organizována národní 

ţelezniční doprava, ale jsou vytvořeny také technické specifikace pro dodávky širokopatních 

kolejnic (UIC 860). Na obrázku č. 2.2 je geografické znázornění členů UIC s rozčlenění dle 

jejich vztahu k UIC. Modře je znázorněno 80 členů aktivních (včetně ţeleznic z Evropy, 

Ruska, středního východu, Severní Afriky, Jiţní Afriky, Indie, Pákistánu, Číny, Japonska, 

Koreje) a společnosti, které působí po celém světě, jako je Veolia Transport. Zelenou barvou 

je označeno 83 přidruţených členů, především včetně ţeleznice z Afriky, Ameriky, Asie a 

Austrálie. Oranţově je označeno 37 přidruţených členů (pomocné ţeleznice, dopravní 

podniky nebo sluţby). (20) 
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Obr. č. 2.2 - Geografické znázornění členů UIC s rozčlenění dle jejich vztahu k UIC. (20) 

Evropská Unie (EU) v sjednocování evropské ţelezniční sítě, velmi aktivně, pokračuje a 

vznikají projekty pro vytvoření Transevropské ţelezniční sítě (TEN-T).  

Program TEN-T je určený pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Cílem programu TEN-T je 

zajistit soudrţnost, propojení a interoperabilitu na trans-evropské dopravní síti, jakoţto i 

přístup k ní. Finanční prostředky z programu TEN-T jsou určeny všem členským státům EU. 

Maximální výše příspěvku z tohoto programu TEN-T můţe představovat aţ 50 % nákladů na 

studie nebo 10 % nákladů stavební práce resp. 20 % u projektu s přeshraničním dopadem.(16) 

Příkladem budování Transevropské sítě (TEN) státy nepatřícími do EU je Chorvatsko, které 

se zavázalo modernizovat podstatnou část ţelezniční infrastruktury. Podle předběţných 

propočtů Chorvatských ţeleznic by celkové náklady na modernizaci měly překročit 0,5 mld. 

eur. Vedle avizovaného projektu na výstavbu a modernizaci koridoru z Maďarska přes 

Koprivnici, Záhřeb, Rijeku do Slovinska v hodnotě 3,65 mld. eur jde o další důkaz toho, ţe 

modernizace ţelezniční infrastruktury bude patřit k nejvýznamnějším investičním prioritám 

chorvatské vlády. (České firmy se o moţnosti uplatnění v rámci těchto projektů aktivně 

zajímají, naráţejí ale na řadu uměle vytvořených bariér.) (7) 
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EU přinesla do ţelezniční dopravy novou evropskou normu pro výrobu širokopatních kolejnic 

s označením EN 13674-1, která vychází z jiţ zmiňované normy UIC. Většina nově 

budovaných ţelezničních tratí, je osazována širokopatními kolejnicemi vycházejícími z této 

normy. Výjimkou jsou státy bývalého Ruska kde je pouţívána norma GHOST. Výrobci, 

chtějí-li dodávat kolejnice pro nově budované či rekonstruované ţelezniční tratě na ţelezniční 

síti států EU, musí mít ve svém výrobním programu platné typy širokopatních kolejnic dle 

normy EN 13674-1. Zároveň odběratelé poţadují dodávky kolejnic s co největší délkou, která 

minimalizuje mnoţství svarů na nově budovaných tratích, čímţ je sniţováno riziko vzniku 

vad ze svaru.  

Rostoucí počet přepraveného zboţí případně osob, zvyšování traťových rychlostí a zvyšování 

traťových tříd zatíţení přináší zvýšené nároky na, správci národních ţelezničních sítí, velmi 

ostře sledované opotřebení zabudovaných kolejnic se snahou sníţit náklady ţivotního cyklu 

LCC (Life Cycle Cost). Náklady ţivotního cyklu na výrobek se posuzují podle:  

 délky ţivotnosti produktu/zařízení 

 počátečních nákladů na produkt/zařízení 

 ročních nákladů na údrţbu a dalších faktorů. 

Kolejnice vyrobená ze standardní kolejnicové oceli (např. R260) působením je „měkčí“ neţ 

kolo ţelezničního vagónu a tím vzniká, po určité době, na hlavě kolejnice deformace, kterou 

je nutné v určitých cyklech odstranit. Provádí se buď frézováním, nebo broušením. Z těchto 

důvodů stále častěji poţadují, správci ţelezničních tratí, větší odolnost kolejnice na toto 

opotřebení. Řešením jsou dodávky mikrolegovaných kolejnic nebo kolejnic s tepelně 

upraveným povrchem hlavy.  
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3 ŠIROKOPATNÍ KOLEJNICE 

Širokopatní kolejnice lze zjednodušeně definovat jako válcovanou profilovou ocel, 

specifického průřezu určenou pro pouţití v ţelezniční dopravě. 

3.1 HISTORIE 

První zmínka o kolejnicích pochází z 18. století. Byly to jen dřevěné desky nebo dřevěné 

trámy, které se objevily na důlních drahách. Vodící prkno na straně těchto trámů slouţilo pro 

vedení kol vozů. V letech 1832-1868 byla u nás provozována první koňská dráha mezi 

Budějovicemi a Lincem kde byly pouţity ţelezné pásy připevněné k trámům. V době zahájení 

provozu koňky se uţ v Anglii a v Americe začínala prosazovat parostrojní ţeleznice, která 

v následujících desetiletích dobyla i zbytek světa. V polovině 19. století pronikly z Anglie do 

Čech hřibové kolejnice. Ty byly jiţ koncem 19. století nahrazeny širokopatními kolejnicemi, 

pouţívanými dodnes. Díky vývoji nových technologií výroby jsou na dnešní kolejnice 

kladeny vysoké nároky jak na materiál, z kterého jsou vyrobeny, tak na rozměrovou přesnost 

a v neposlední řadě na povrchovou úpravu. Stále více odběratelů poţaduje kolejnice s větší 

tvrdostí pojezdové plochy, která sniţuje opotřebení kolejnice a tím prodluţuje její ţivotnost. 

(22)  

3.2 POUŢITÍ 

Kolejnice je jednou ze základních částí ţelezničního svršku. Jejím úkolem je přenášení kolové 

síly a absorpce podélné síly (rozjezdová a brzdová) a při průjezdu vozidla obloukem 

přenášení příčné síly, tzv. vodící. Kolejnice zajišťuje hladký pohyb ţelezničního vozidla. Na 

elektrifikovaných tratích slouţí jako vodič zpětného vedení a tvoří kolejové obvody pro 

zabezpečovací zařízení. Kolejnice s praţci, upevňovadly a drobným kolejivem vytváří 

kolejové pole, které v kolejovém loţi tvoří ţelezniční svršek. Spojování jednotlivých kolejnic 

se provádí buď svařováním (tzv. bezstyková kolej) nebo šroubováním. Taková místa pak 

nazýváme kolejnicový styk. Pro vyrovnání sil vznikajících na kolejnici vlivem změn teplot, 

byly dříve mezi kolejnicemi ponechávány dilatační mezery. Současná technologie uchycení 

kolejnic na praţcích dovoluje eliminovat síly, které působí na kolejnice vlivem změny teploty, 

přenášením do štěrkového loţe upevňovadly a praţci. Tímto způsobem je zajištěno, ţe 

nedochází k vybočení samotných kolejnic a mohou být svařovány do tzv. bezstykových 
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kolejí, které mohou mít v celku i několik desítek kilometrů. Dilatační úseky se vkládají jiţ 

velmi omezeně, např. v případě dlouhých mostů, které tvoří velké dilatační celky. (23) 

3.3 POPIS 

Širokopatní kolejnici je válcovaná profilová ocel o průřezu podobnému obrácenému písmeni 

„T“ (viz obr. 3.1), určená pro pouţití v ţelezniční dopravě. V současnosti je vyráběna velká 

škála kolejnicových ocelí např. jakost 900 A (norma UIC) nebo novější jakost R 260 (norma 

EN 13674-1). V evropské normě EN 13674-1 je sedm značek perlitických ocelí specifikováno 

doporučeným rozsahem tvrdostí v rozmezí od 200 do 390 HB (HB = tvrdost podle Brinella se 

zjišťuje vtlačováním ocelové kalené kuličky rovnoměrně stupňovanou silou po dobu t do 

lesklé rovné plochy zkušebního vzorku nebo zkoušené součásti. Norma ČSN EN ISO 6506-1 

specifikuje zkušební metodu tvrdosti podle Brinella pro kovové materiály aţ do mezní 

hodnoty 650 HB.). V normě EN 13674-1 jsou dále uvedeny kolejnice z tepelně nezpracované 

uhlíkové manganové oceli, tepelně nezpracované legované oceli a tepelně zpracované 

uhlíkové manganové a nízkolegované oceli. Jejich pevnosti v tahu se pohybují v rozmezí 880 

aţ 1080 MPa a taţnost A5 max. 14 %. Obsah uhlíku se pohybuje od 0,6 do 0,8 %. Kolejnice 

pro více zatěţované tratě, pro vysokorychlostní ţeleznice nebo kolejnice určené do oblouků, 

jsou legovány manganem (aţ 1,3 %), křemíkem (do 1,1 %), chromem (aţ 1,3%) a dalšími 

prvky nebo jsou povrchově kalené. (1) 

Profil širokopatní kolejnice je rozdělen na tři části: 

 

A. – hlava 

B. – stojina 

C. – pata 

D.  

 

Obr. 3.1 – Profil širokopatní ţelezniční kolejnice (22) 
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DRUHY KOLEJNIC (VŠEOBECNĚ) 

Dle četnosti pouţití lze druhy kolejnic seřadit takto:  

 širokopatní - pro ţelezniční svršek, 

 ţlábková - pro tramvajové tratě, 

 bloková - pro tramvajové tratě, vetknuté ve speciálních panelech, 

 výhybková – pro výhybky a kříţení, 

 jeřábová.  

 

3.4 TYPY (TVARY) ŠIROKOPATNÍCH KOLEJNIC 

Typy širokopatních kolejnice se liší svými rozměrovými parametry v závislosti na účelu 

pouţití. V některých případech jde o rozdíly velmi malé, které lze zjistit pouze změřením 

pomocí kalibrovaných šablon a v některých případech je rozdíl diametrální respektive 

zjistitelný bez pouţití měřidel či šablon. Jedním z hlavních parametrů, podle něhoţ se dnes 

rozlišují tvary širokopatních kolejnic, je hmotnost kolejnice na 1 metr její délky. Ta se můţe 

pohybovat od několika kilogramů na průmyslových úzkokolejkách aţ po mnoho desítek 

kilogramů na hlavních tratích. Členění dle metrové hmotnosti kolejnic je pouţíváno například 

v nomenklaturách Českého statistického úřadu, kde jsou širokopatní kolejnice rozčleněny do 

tří základních skupin:  

a) Nové Vignolovy (širokopatní) kolejnice, hmotnost na metr menší neţ 27 kg (lehké). 

b) Nové Vignolovy (širokopatní) kolejnice, o hmotnosti na metr 27-46 kg (střední). 

c) Nové Vignolovy (širokopatní) kolejnice, hmotnost na metr větší neţ 46kg (těţké). (9) 

Typy širokopatních kolejnic jsou označovány čísly a písmeny (resp. písmeny a čísly), které 

zkracují původ nebo pouţití a čísla, udávající hmotnost 1 metru kolejnice v kg.  

Například: 

• S 49 - na našich regionálních tratích nejčetnější; S - z něm. Schiene (kolejnice); výška 

149 mm; šířka paty 125 mm; šířka hlavy 70 mm; tloušťka stojiny 14 mm, poloměr zaoblení z 

hlavy do boku 13 mm, symetrická podle své osy; pouţívá se od roku 1920; v dnešní době dle 

normy EN 13674-1 nese označení 49 E1 (49,39 kg/bm). 
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• R 65 - běţná na celostátních tratích; R - z rus. рельс (kolejnice); výška 180 mm; šířka 

paty 150 mm; šířka hlavy 72,8 mm; tloušťka stojiny 18 mm; (64,87 kg/bm); do EU se 

nedodává kromě Slovenska, při renovacích tratí je nahrazována kolejnicí UIC 60 resp. 60 E1 

(64,21 kg/m). 

• UIC 60 - na koridorech; nahrazuje R 65; UIC - z franc. Union Internationale des 

Chemins de Fer (Mezinárodní ţelezniční unie); výška 172 mm; šířka paty 150 mm; šířka 

hlavy 72 mm; tloušťka stojiny 16,5 mm, v dnešní době nese označení, dle normy EN 13674-1, 

60 E1 (60,21 kg/bm). 

• T - na regionálních tratích; dnes jiţ doţívají; T - těţký; výška 150 mm; šířka paty 128 

mm; šířka hlavy 65,5 mm; tloušťka stojiny 15 mm; 50kg/bm. 

• A - na regionálních tratích; dnes jiţ vzácně; 44kg/bm. 

• Xa - na regionálních tratích; dnes jiţ vzácně; 36kg/bm. 

Na tramvajových tratích ve městech České republiky se uţívají ţlábkové kolejnice typu NT1 

(a ve velkoplošných panelech blokové ţlábkové kolejnice B1) z Třineckých ţelezáren, 

ţlábkové kolejnice polského typu 180S nebo ruského TV60. V některých městech se však na 

úsecích nepojíţděných silničními vozidly pouţívají i širokopatní ţelezniční kolejnice. 

Například Ostravská tramvajová síť má profily takřka shodné se ţelezničními, pouţívají se 

zde také kola s výrazně širšími okolky neţ v ostatních městech. (23) 

3.5 DÉLKY ŠIROKOPATNÍCH KOLEJNIC 

Délka kolejnic se vyvíjela souběţně s poţadavky, které byly na ně kladeny a s technickými 

moţnostmi výroby v dané době. Lité kolejnice, vyráběné v začátcích, mívaly délku cca. 1 m. 

Válcované kolejnice bylo moţno vyrábět delší a tak, jak se vyvíjely technologické postupy, 

zvětšovala se i délka kolejnic. Základní délka kolejnic, pouţívaných na ţeleznici, dosáhla 

postupně hodnoty 25 m. Pro vyrovnání rozdílných délek kolejnicových pásů v oblouku jsou 

pouţívány zkrácené délky po 50 mm aţ do 24,80 m. S nástupem budování 

vysokorychlostních tratí jsou válcovány kolejnice aţ 120m. Prodluţování má hlavně 

bezpečnostní faktor, protoţe kaţdý svar na ţelezniční trati, znamená potencionální riziko 

vzniku vady. Sníţením počtu svarů vzniká zároveň ekonomická úspora při budování 

ţelezničních tratí.  
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4 EVROPŠTÍ VÝROBCI ŠIROKOPATNÍCH KOLEJNIC 

Na Evropském trhu působí 11 producentů širokopatních kolejnic, kteří dodávají kolejnice 

nejen na evropský kontinent, ale také do ostatních částí světa. Všechny společnosti jsou ze 

států Evropské Unie. Jsou to: 

 ARCELORMITTAL OSTRAVA, 

 ARCELORMITTAL POLAND (dříve HUTA  KATOWICE), Dąbrowa Górnicza, 

 ARCELORMITTAL POLAND (dříve Huta Krolewska), Chorzów, 

 ARCELORMITTAL SPAIN (dříve ACERALIA), Gijón, 

 CORUS RAIL (skupina TATA, dříve BRITISH STEEL), Scunthorpe, 

 CORUS RAIL (skupina TATA, dříve SOGERAIL), Hayange, 

 HUTA POKOJ, Ruda Sląska, 

 LUCCHINI (skupina SEVERSTAL), Piombino, 

 THYSSEN SCHIENEN TECHNIK (skupina Voestalpine AG), Duisburg,  

 TŘINECKE ŢELEZÁRNY (Skupina MS-TŢ), Třinec, 

 VOESTALPINE SCHIENEN (skupina Voestalpine AG), Donawitz. 

V jejich nabídkách najdeme kolejnice vyráběné dle různých norem například podle evropské 

normy EN 13674-1, kolejnice vyráběné dle normy AREMA určené pro odběratele v Americe, 

kolejnice určené pro širokorozchodné tratě (Rusko, Ukrajina) vyráběné dle normy GOST atd. 

Čtyři podniky vyrábějí všechny tři skupiny širokopatních kolejnic, tzn. lehké (důlní), střední a 

těţké. Čtyři vyrábějí pouze dvě skupiny a to střední a těţké a tři vyrábějí pouze lehké 

širokopatní kolejnice. V dnešní době nejvíce uţívané, v ţelezniční dopravě, jsou kolejnice 

těţké, tzn. s metrovou váhou nad 46 kg, proto budou analyzováni pouze výrobci, kteří je mají 

ve svém výrobním programu. Z výše uvedených je to 8 společností, z nichţ některé jsou 

sdruţeny ve větších konsorciích (např. TATA STEEL, voestalpine AG) viz tabulka č. 5.1. 

Jednotliví výrobci budou zhodnoceni formou SWOT analýzy, která poskytuje moţnost 

srovnání interních vlivů silných a slabých stránek společnosti s vlivy externími, tzn. 

s příleţitostmi a hrozbami, které mohou zvenčí ovlivnit konkurenceschopnost analyzované 

společnosti.  
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4.1 TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, A.S. 

Nyní skupina Třinecké Ţelezárny-Moravia Steel, a.s., dříve TŢ, a.s. samostatně. 

4.1.1 O SPOLEČNOSTI 

Třinecké ţelezárny v Třinci patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby v 

České republice. Byly zaloţeny v roce 1839 Těšínskou komorou, kterou v té době vlastnil 

arcivévoda Karel Habsburský. Počátky hutní výroby v Třinci jsou spjaty s výrobou 

slévárenského ţeleza v dřevouhelné vysoké peci. Výhodná poloha ţelezáren, jejich napojení 

na Košicko-Bohumínskou ţelezniční dráhu, dostupnost surovin postupně umoţnila v 70. 

letech devatenáctého století tehdejšímu majiteli – Těšínské komoře – soustředit hutní provozy 

z nedalekého okolí právě do Třince. Kolejnice jsou v Třineckých ţelezárnách vyráběny od 

roku 1878, kdy byly vyráběny kolejnice do 35 kg/m a do délky 14m. V roce 1946 byly 

ţelezárny, které nebyly II. světovou válkou významně poškozeny, znárodněny. Růst produkce 

oceli a válcovaného materiálu dosáhl svého historického vrcholu v 80. letech 20. století. K 

nejvýznamnějším investicím tohoto období patří vybudování kyslíkové konvertorové ocelárny 

s následným blokovým a později i sochorovým kontilitím. Od roku 1995 je veškerá ocel 

vyráběna v konvertorech nebo elektrických obloukových pecích, přičemţ 90 % vyrobené 

oceli je kontinuálně odléváno. V roce 1991 byly Třinecké ţelezárny převedeny na státní 

akciovou společnost. V průběhu let 1994–1996 byla kapitálová účast státu v ţelezárnách 

postupně sniţována. Od roku 1996 jsou Třinecké ţelezárny zcela odstátněny a jejich 

majoritním vlastníkem je akciová společnost Moravia Steel. Roční produkce kolejnic je cca. 

250 kt. (18) 

4.1.2 PRODUKTY A SLUŢBY 

Hlavní výrobní program tvoří dlouhé válcované výrobky (drát, kolejnice, tyčová ocel). 

Širokopatní kolejnice jsou vyráběny všech tří skupin, 20 typů (např. 60 E2, 49 E5) ve všech 

standardních jakostech v délce maximálně 75m. Kolejnice jsou vyráběny z ocelí s tvrdostí do 

330 HB. Tepelně zpracované kolejnice TŢ nevyrábí. Plánovaný vývoj se bude ubírat cestou 

mikrolegovaných ocelí (Cr, Mo, V) s dosaţením poţadované tvrdosti 350, 400 HB. Dodávky 

kolejnic z podniku jsou uskutečňovány ţelezniční nebo silniční dopravou. Podnik má vlastní 

ţelezniční vlečku. Dodávky v reţimu JIT je moţné realizovat. TŢ dodávají kolejnice do 

Evropy, na Americký kontinent, Afriky a Asie.  
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Společnost je certifikována podle: 

 EN ISO 9001:2008 – jakost. 

 EN ISO 14001  – enviromental. (18) 

 

4.1.3 SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY 

 Dlouholetá tradice a zkušenosti s výrobou kolejnic. 

 Dodávky v reţimu JIT. 

 Vývoj mikrolegovaných (bajnitických) kolejnic. 

 Vlastní ţelezniční vlečka. 

 Dosahovaná tvrdost kolejnic 330 HBW. 

 Geografická poloha s výborným přístupem na evropský trh. 

 Ve spolupráci s dceřinými společnosti ze skupiny, moţné dodávky ţelezničního 

příslušenství (např. spojky, podkladnice atd.) 

SLABÉ STRÁNKY 

 Zastaralá vratná válcovací trať. 

 Maximální délka kolejnic pouze 75m. 

 Nevyrábí tepelně upravené kolejnice. 

 Velká vzdálenost od lodních přístavů. 

 Pro zvýšení konkurenceschopnosti nutné velké investice. 

 Velká vzdálenost od říčních nebo mořských přístavů. 

PŘÍLEŢITOSTI 

 Hlavní dodavatel pro českou ţelezniční síť. 

 Budování transevropské ţelezniční sítě (TEN-T). 

 Obnova a rozvoj ţelezničních sítí v státech mimo EU (např. ţeleznice bývalých států 

Ruské federace, ţeleznice v Africe nebo v USA). 
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HROZBY 

 Zvyšování podílů poptávky po tepelně upravených kolejnicích, případně kolejnicích 

s tvrdostí 350 HB a více. 

 Pro budování vysokorychlostních tratí jsou pouţívány kolejnice o délce 120m. 

 Zvyšující se výroba kolejnic v Číně. 

 S růstem ceny ropy a energií, rostou náklady na výrobu a přepravu kolejnic. 

 Velká koncentrace výrobců širokopatních kolejnic v Evropě. 

 Tlak EU na sniţování environmentálních aspektů výroby. 

 

4.2 CORUS RAIL UK 

Nyní skupina TATASTEEL, dříve BRITISH STEEL. 

4.2.1 O SPOLEČNOSTI 

 Závod sídlí ve městě Scunthorpe v severo-východní části Velké Británie. V roce 1967 

vyhlášením zákona o ţeleze a oceli přechází do veřejného vlastnictví Britů 90% ocelářství. 

28. července vzniká sloučením 14 společností ze Spojeného Království společnost BRITISH 

STEEL.  Produkce je soustředěna do pěti hlavních míst: Jiţní Wales, Sheffield, Scunthorpe, 

Teesside a Skotsko. V roce 1988 byly převedeny aktiva na novou společnost 

CORPORATION BRITISH STEEL a v témţe roce vstupuje na burzu cenných papírů. V roce 

1999 dochází k fůzi s KONINKLIJKE HOOGOVENS a vzniká skupina CORUS RAIL. 

V roce 2000 investuje CORUS do výroby oceli 20 miliónů liber za účelem zlepšení 

kolejnicových jakostí ocelí. CORUS v roce 2007 přechází pod TATA STEEL a stává se jeho 

dceřinou společností. (8) 

4.2.2 PRODUKTY A SLUŢBY 

Na universální válcovací trati jsou vyráběny kolejnice všech tří skupin, 37 typů (např. 49 E1, 

115 Re), ve všech standardních jakostech v délce maximálně 120m. Součástí podniku je 

svařovna, která umoţňuje dodávat kolejnice o délce 216m. Tepelně upravené kolejnice 

nevyrábí. Tyto kolejnice jsou expedovány na speciálních ţelezničních vozech přímo na stavby 

k zákazníkům. Do Evropy jsou kolejnice přepravovány buď lodní přepravou nebo po 

ţeleznici tunelem přes kanál La-Manche. Tím, ţe společnost vlastní „flotilu“ speciálních 

ţelezničních vozů určených pro přepravu dlouhých kolejnic, je schopna dodávat v reţimu JIT 
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(Just In Time). Při přepravě po moři, jsou kolejnice opatřeny nátěrem, který ochraňuje povrch 

kolejnic před agresivním mořským prostředím. Společnost je certifikována podle: 

 BS EN ISO 9001:2008 – jakost. 

 BS EN ISO 14001 – enviromental. 

 BS OHSAS 18001 -  bezpečnost a ochrana zdraví při práci. (8) 

4.2.3 SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY 

 Dlouholetá tradice a zkušenosti s výrobou kolejnic. 

 Dodávky v reţimu JIT. 

 Výroba 120m kolejnic. 

 Vlastní ţelezniční vozy pro přepravu kolejnic. 

 Univerzální válcovací trať. 

 Svařovna v areálu podniku. 

 Kolejnice do extrémních podmínek opatřeny ochranným nátěrem. 

SLABÉ STRÁNKY 

 Geografická poloha s horším přístupem na evropský trh. 

 Pro export závislost na námořní dopravě. 

 Pro zajištění dodávek JIT v Evropě, nutný mezisklad v přístavech. 

 Nevyrábí tepelně upravené kolejnice. 

PŘÍLEŢITOSTI 

 Hlavní dodavatel pro ţelezniční síť Velké Británie. 

 Vybudováním ţelezničního tunelu pod kanálem La-Manche moţné dodávky přímo po 

ţeleznici. 

 Obnova a rozvoj ţelezničních sítí v státech mimo EU (např. ţeleznice v Indii nebo v 

Africe – bývalé kolonie). 

HROZBY 

 Zvyšující se výroba kolejnic v Číně. 

 S růstem ceny ropy, rostou náklady na přepravu kolejnic po moři. 

 Tlak EU na sniţování environmentálních aspektů výroby. 
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4.3 CORUS RAIL HAYANGE 

Nyní skupina TATASTEEL, dříve SOGERAIL. 

4.3.1 O SPOLEČNOSTI 

Závod sídlí ve městě Hayange leţící v severo-východní části Francie. Výrobou kolejnic se 

společnost zabývá více neţ 130 let. Vlastním vývojem společnost vytvořila unikátní 

patentovaný proces zajišťující výjimečně nízké zbytkové hladiny vnitřního pnutí v 

kolejnicích. Ve východní Francii byla postavena první vysokorychlostní trať s kolejnicemi ze 

závodu Hayange. Na této trati, patřící SNCF (Société nationale des chemins de fer français - 

Národní společnost francouzských ţeleznic), byl v roce 2007, vytvořen světový rychlostní 

rekord vlaku TGV v hodnotě 574,8 km/h. Ve spolupráci s SNCF (Francie) vyvinula 

společnost novou řadu vozů, která umoţňuje přepravu 80-120 m kolejnic do všech sítí 

evropských ţeleznic. CORUS RAIL byla první společnost, která úspěšně přepravila po 

ţeleznici kolejnice o délce 120m. V roce 2009 byla podepsána smlouva na dodávky kolejnic 

pro francouzského dopravce SNCF a RFF (Réseau Ferré de France - správa ţelezniční 

dopravní cesty), na obnovu a údrţbu tratí, v celkové hodnotě asi 350 miliónů Euro. Tato 

smlouva je na čtyři roky s moţností dvouletého prodlouţení. Na základě této smlouvy 

společnost Corus počítá s investicí cca. 35 miliónů euro do nových technologií výroby 

kolejnic. Investice má zvýšit výrobu z 300 kt na 340 kt a prodlouţit délku vyráběných 

kolejnic na 108 m. (17) 

4.3.2 PRODUKTY A SLUŢBY 

Vyrábí kolejnice všech tří skupin, 37 typů (např. 49 E1, 115 Re), v standardních jakostech dle 

norem, včetně tepelně zpracovaných kolejnic s tvrdostí aţ 420 HB  a v maximální délce 80m. 

Poloha závodu poskytuje ideální napojení na ţelezniční, silniční a říční dopravu, coţ 

umoţňuje s nízkými náklady dodávat kolejnice nejen do Evropy, ale do celého světa. Říční 

přepravou je moţné přepravovat aţ 80m kolejnice, delší kolejnice se přepravují po ţeleznici 

ve speciálních ţelezničních vozech, které společnost vlastní, čímţ je schopna dodávat 

v reţimu JIT (Just In Time). Společnost je certifikována podle: 

 EN ISO 9001:2008 – jakost. 

 EN ISO 14001 – enviroment. 

 OHSAS 18001 -  bezpečnost a ochrana zdraví při práci. (17) 



Bakalářská práce Stránka 27 
 

4.3.3 SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY 

 Dlouholetá tradice a zkušenosti s výrobou kolejnic. 

 Moderní univerzální válcovna. 

 Dodávky v reţimu JIT. 

 Výroba tepelně upravených kolejnic. 

 Dosahovaná tvrdost kolejnic 420 HB. 

 Vlastní ţelezniční vozy pro přepravu kolejnic. 

 Univerzální válcovací trať. 

 Říční přístav součástí podniku. 

 Geografická poloha s výborným přístupem na evropský trh. 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nevyrábí 120m kolejnice. 

PŘÍLEŢITOSTI 

 Hlavní dodavatel pro ţelezniční síť SNCF (francouzské ţeleznice). 

 Budování transevropské ţelezniční sítě (TEN-T). 

 Obnova a rozvoj ţelezničních sítí v státech mimo EU (např. ţeleznice v Africe – 

bývalé kolonie). 

HROZBY 

 Zvyšující se výroba kolejnic v Číně. 

 S růstem ceny ropy a energií, rostou náklady na výrobu a přepravu kolejnic. 

 Velká koncentrace výrobců širokopatních kolejnic v Evropě. 

 Tlak EU na sniţování environmentálních aspektů výroby. 
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4.4 VOESTALPINE SCHIENEN GmbH.Nyní skupina voestalpine AG, 

dříve Voest-Alpine AG.  

 

4.4.1 O SPOLEČNOSTI 

Rakouská společnost voestalpine Schienen GmbH. sídlí severo-západně od města Leoben ve 

městě Donawitz. Rozkládá se podél tzv. štýrské ţelezniční cesty, v údolí Vordernberg. 

Voestalpine Schienen GmbH. je součástí globální skupiny voestalpine AG, která vznikla 

v roce 1973 spojením společnosti Voest z Lince s předním rakouským výrobcem oceli 

společností Alpine, který provozuje ocelárny ve městě Donawitz a vzniká společnost Voest-

Alpine Stahlhandel. Rakouská vláda v roce 1995 dává společnost do privatizace prodejem 

51% akcií na vídeňské burze cenných papírů. Vroce 2001 dochází k přejmenování společnosti 

na voestalpine AG. Skupina má přibliţně 360 výrobních a prodejních společností ve více neţ 

60 zemích rozdělených do 5 divizí. Divize výroby oceli, divize speciálních ocelí, divize 

profilové oceli, divize pro automobilový průmysl a divize zaměřené na ţelezniční systémy. V 

Evropě je jedním z největších výrobců kolejnic. Skupina ve fiskálním roce 2009/10 dosáhla 

příjmy 8,6 miliardy EUR a zaměstnává téměř 40 000 lidí. Divize Bahnsysteme (ţelezniční 

systémy) integruje všechny aktivity skupiny v obchodních jednotkách na ţelezniční 

technologie, drát, svařování, logistiku a sluţby. Na trţbách koncernu se podílí cca. 18%. 

Válcovna v Donawitz prošla v roce 2006 modernizací, která výrazně zvýšila kvalitu kolejnic, 

a zavedením plně automatického systému výměny válců došlo ke zkrácení doby přestaveb na 

jiný typ (profil) kolejnic. Společnost vyvinula vlastní způsob kalení hlav kolejnic, který byl 

v roce 2009 patentován jako proces HSH ® (Head Special Hardenet). Společnost 

spolupracuje s mezinárodní ţelezniční unií UIC na projektu INNOTRACK, týkající se sníţení 

potřebných nákladů ţivotního cyklu (Life Cycle Cost) kolejnic. Roční produkce kolejnic je 

cca. 450 kt. (21) 

4.4.2 PRODUKTY A SLUŢBY 

 V voestalpine Donawitz jsou vyráběny širokopatní kolejnice střední a těţké, v 45 typech 

(např. 60 E2, 49 E5), ve všech standardních jakostech, včetně tepelně upravených. Ocel pro 

kolejnice je vyráběna v voestalpine Stahl Donawitz GmbH & Co KG patřící do konsorcia 

voestalpine AG. HSH ® proces umoţňuje dodávat kolejnice s kalenou hlavou v délce aţ 

120m.  
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Voestalpine Schienen nabízí velký rozsah tepelně ošetřených ţelezničních ocelí např.: 

 R350HT (tepelně ošetřené) pro smíšený provoz a vysokou rychlost 

 R350LHT (tepelně ošetřené a legované) pro smíšený provoz a nákladní sítě 

 R370LHT ® (tepelně ošetřené a legované) pro smíšený provoz a nákladní sítě 

 400UHC ® (hypereutectoidně  tepelně ošetřeno) pro extrémně zatěţované tratě s co 

nejdelší lhůtou údrţby (převáţně pro zámořské ţelezniční společnosti) 

Kolejnice jsou ze závodu expedovány po ţeleznici (do 120m) nebo silniční (do 25m) 

dopravou. Pro námořní dopravu, aţ 60 m kolejnic, nabízí společnost zajištění odpovídajících 

cílových přístavů. Samozřejmostí jsou dodávky na místo určení v reţimu JIT. Pro dodávky 

kolejnic určených do obloků s malým poloměrem (cca. 200-150 m) je ohnutí provedeno 

přímo v závodě. 

Společnost je certifikována podle: 

 DIN ISO 9001:1994, EN ISO 9001:2000 – jakost. 

 EN ISO 14001 a EMAS II – enviroment. 

 OHSAS 18001 - systém řízení rizik je postaven v souladu s pokyny KonTraG (zákon 

o kontrole a průhlednosti v oblasti Corporate / BRD 98). (21) 

 

4.4.3 SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY 

 Dlouholetá tradice a zkušenosti s výrobou kolejnic. 

 Vlastní vývoj v sledování ţivotního cyklu kolejnice. 

 Dodávky v reţimu JIT. 

 HSH ® proces tepelné úpravy kolejnic. 

 Dosahovaná tvrdost kolejnic 420 HB. 

 Ohýbání kolejnic pro oblouky. 

 Vlastní ţelezniční vozy pro přepravu kolejnic. 

 Univerzální válcovací trať se systémem rychlé výměny válců. 

 Geografická poloha s výborným přístupem na evropský trh. 
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SLABÉ STRÁNKY 

 Velká vzdálenost od lodních přístavů. 

PŘÍLEŢITOSTI 

 Hlavní dodavatel pro rakouskou a německou ţelezniční síť. 

 Budování transevropské ţelezniční sítě (TEN-T). 

 Obnova a rozvoj ţelezničních sítí v státech mimo EU. 

 Zvyšování poptávky po tepelně upravených 120m kolejnicích, pro budování 

vysokorychlostních tratí. 

HROZBY 

 Zvyšující se výroba kolejnic v Číně. 

 S růstem ceny ropy a energií, rostou náklady na výrobu a přepravu kolejnic. 

 Velká koncentrace výrobců širokopatních kolejnic v Evropě. 

 Tlak EU na sniţování environmentálních aspektů výroby. 

 

4.5 TSTG - SHIENEN TECHNIK GmbH. & Co. KG 

Nyní ve skupině voestalpine AG, dříve Thyssen Schienen Technik GmbH. 

4.5.1 O SPOLEČNOSTI 

TSTG (Thyssen Schienen Technik GmbH) je od roku 2001 dceřinou společností skupiny 

voestalpine AG. Závod sídlí ve městě Duisburg v Německu ve spolkové zemi Severní Porýní-

Vestfálsko. Kolejnice jsou v TSTG vyráběny od roku 1894. Roční produkce kolejnic je cca. 

300 kt. Vratná válcovací trať je osazena systémem rychlé výměny válců, který je schopen 

provést výměnu za cca. 60 min., coţ umoţňuje rychlou reakci na poţadavky zákazníků. (19)  

4.5.2 PRODUKTY A SLUŢBY 

Širokopatní kolejnice jsou vyráběny střední a těţké v 53 typech (např. 60 E2, 54 E3) ve všech 

standardních jakostech včetně tepelně upravených. Blízkost přístavu v oblasti Duisburg-

Bruckhausen, umoţňuje připojení k vodní přepravní cestě s propojením na ţelezniční síť a na 

dálniční síť. Společnost ve spolupráci s DB Schenker nabízí celkové logistické zajištění 

dodání včetně sloţení kolejnic z dopravního prostředku na sklad příjemce, případně přímo na 
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staveniště a to vše v reţimu JIT (Just In Time). Pro dodávky kolejnic určených do obloků 

s malým poloměrem (cca. 200-150 m) je ohnutí provedeno přímo v závodě. Společnost se 

zabývá sledováním ţivotního cyklu kolejnic a nabízí v této oblasti poradenské sluţby. 

Společnost je certifikována podle: 

 EN ISO 9001:2000 – jakost. 

 EN ISO 14001 – enviromental. 

 OHSAS 18001 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. (19) 

4.5.3 SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY 

 Dlouholetá tradice a zkušenosti s výrobou kolejnic. 

 Vlastní vývoj v sledování ţivotního cyklu kolejnice. 

 Dodávky v reţimu JIT. 

 Vyrábí tepelně upravené kolejnice. 

 Dosahovaná tvrdost kolejnic 420 HB. 

 Vlastní ţelezniční vozy pro přepravu kolejnic. 

 Říční přístav v blízkosti podniku. 

 Univerzální válcovací trať se systémem rychlé výměny válců. 

 Geografická poloha s výborným přístupem na evropský trh. 

SLABÉ STRÁNKY 

 Zastaralá válcovací trať. 

PŘÍLEŢITOSTI 

 Budování transevropské ţelezniční sítě (TEN-T). 

 Obnova a rozvoj ţelezničních sítí v státech mimo EU. 

 Zvyšování poptávky po tepelně upravených 120m kolejnicích pro budování 

vysokorychlostních tratí. 

 Podílí se na výzkumu chování kontaktu kola ţelezničního vozu s kolejnicí při 

vysokých rychlostech a na opotřebení jak kola, tak kolejnice.  
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HROZBY 

 Zvyšující se výroba kolejnic v Číně. 

 Budování nové válcovny na Ukrajině. 

 S růstem ceny ropy a energií, rostou náklady na výrobu a přepravu kolejnic. 

 Velká koncentrace výrobců širokopatních kolejnic v Evropě. 

 Tlak EU na sniţování environmentálních aspektů výroby. 

 

4.6 ARCELORMITTAL SPAIN  

Nyní patří do skupiny ARCELORMITTAL, dříve samostatně ASTURIAS. 

4.6.1 O SPOLEČNOSTI  

Společnost sídlí ve městě Gijon, které je přístavním průmyslovým městem v Asturii na severu 

Španělska, na pobřeţí Biskajského zálivu. ArcelorMittal Spain - Gijon patří do skupiny 

ArcelorMittal. ArcelorMittal je nástupcem Mittal Steel, firmy zaloţené v Indii v roce 1989 

(zakl. p. Lakshmi N. Mittal). Arcelor vznikl v únoru 2002 kombinací tří ocelářských 

společností: Aceralia Corporación Siderúrgica ("Aceralia"), Arbed a Usinor. V Roce 2006 

 získává Mittal Steel společnost Arcelor a vzniká ArcelorMittal. ArcelorMittal je světová 

ocelářská společnost, s více neţ 320 000 zaměstnanci, působící ve více neţ 60 zemích (např. 

Španělsko, USA, Čína atd.). V roce 2010 měl ArcelorMittal příjmy 78,0 miliard dolarů a 

výroba surové oceli dosáhla 90,6 milionů tun, coţ představuje přibliţně 8 procent světové 

produkce oceli. Výrobou širokopatních kolejnic nad 46kg/m se ve skupině ArcelorMittal 

zabývají 3 společnosti: ArcelorMittal Spain (Asturias) - Gijon (Španělsko, dříve "Aceralia“), 

ArcelorMittal Poland - Dabrowa Gornicza (dříve Huta Katowice) a ArcelorMittal Steelton 

(USA). (6) 

4.6.2 PRODUKTY A SLUŢBY 

 Společnost vyrábí kolejnice všech tří skupin, 30 typů (např. CHINA 50, 50 E6), 

v standardních jakostech dle španělské, francouzské, britské, ruské, indické, čínské, americké 

a evropské normy, případně dle konkrétní specifikace zákazníků. Tepelně upravené kolejnice 

zatím nevyrábí, a jako jejich alternativu nabízí mikrolegované kolejnice s tvrdostí více neţ 

320 HB a pevností v tahu kolem 1100 MPa. V 3 kvartálu roku 2011 bude spuštěn systém pro 

tepelnou úpravu hlav kolejnic, který bude schopen takto upravit kolejnice aţ do délky 72m. 
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Tepelně neupravené kolejnice jsou vyráběny do délky 90m. Svařované kolejnice mohou být 

dodány v délkách aţ 288m. Kolejnice jsou ze závodu expedovány po ţeleznici nebo silniční 

dopravou. V blízkosti závodu se nachází námořní přístav. Dodávky v reţimu JIT jsou moţné. 

Společnost je certifikována podle: 

 EN ISO 9001, AENOR – jakost. 

 EN ISO 14001 – enviroment. (6) 

 

4.6.3 SWOT ANALÝZA  

SILNÉ STRÁNKY 

 Dlouholetá tradice a zkušenosti s výrobou kolejnic. 

 Dodávky v reţimu JIT. 

 Vyrábí mikrolegované kolejnice. 

 Dosahovaná tvrdost kolejnic 320 HB. 

 Svařovna součástí podniku. 

 Námořní přístav v podniku. 

 V nabídce kolejnice pro čínský trh. 

 Geografická poloha s výborným přístupem na evropský trh. 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nevyrábí tepelně upravené kolejnice. 

 Délka vyráběných kolejnic 90m. 

 Při dodávkách kolejnic po ţeleznici, nutná překládka na hranicích z důvodu 

rozdílného rozchodu ţelezničních tratí ve Španělsku a v sousedních státech. 

PŘÍLEŢITOSTI 

 Hlavní dodavatel pro španělskou ţelezniční síť. 

 Zavedení výroby tepelně upravených kolejnic. 

 Spolupráce s čínskými podniky. 
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HROZBY 

 Zvyšující se výroba kolejnic v Číně. 

 Budování nové válcovny na Ukrajině. 

 S růstem ceny ropy a energií, rostou náklady na výrobu a přepravu kolejnic. 

 Velká koncentrace výrobců širokopatních kolejnic v Evropě. 

 Tlak EU na sniţování environmentálních aspektů výroby. 

 

4.7 ARCELORMITTAL POLAND S.A. 

Nyní ArcelorMittal Poland S.A. dříve Huta Katowice (Dabrowa Górnicza). 

4.7.1 O SPOLEČNOSTI 

První výroba byla v Huti Katowice spuštěna v roce 1976. Od roku 2003 patří huť 

v Katovicích do koncernu Polskie Huty Stali (PHS), který sdruţuje 5 polských ocelářských 

společností. V roce 2004 se stává součástí skupiny ArcelorMittal. V letech 2004-2010 

investuje ArcelorMittal do polských podniků cca. 4 mld. zlotých (cca. 800 mil. euro). (6) 

4.7.2 PRODUKTY A SLUŢBY 

Společnost vyrábí kolejnice střední a těţké, 20 typů, v standardních jakostech ocelí dle 

evropské, polské, americké, britské a ruské normy, v délce maximálně 30m. Tepelně upravené 

kolejnice nevyrábí. Kolejnice jsou z podniku expedovány ţelezniční nebo silniční dopravou. 

Společnost je certifikována podle: 

 EN ISO 9001:2000 – jakost. 

 EN ISO 14001 – enviroment. 

 OHSAS 18001 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. (6)  

4.7.3 SWOT ANALÝZA    

SILNÉ STRÁNKY 

 Univerzální válcovací trať. 

 Geografická poloha s výborným přístupem na evropský trh. 

 Součást silné ocelářské skupiny. 
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SLABÉ STRÁNKY 

 Nevyrábí tepelně upravené kolejnice. 

 Maximální délka vyráběných kolejnic 30m. 

 Nedodává v reţimu JIT. 

PŘÍLEŢITOSTI 

 Hlavní dodavatel pro polskou ţelezniční síť. 

 Budování transevropské ţelezniční sítě (INNOTRACK). 

HROZBY 

 Zvyšující se výroba kolejnic v Číně. 

 Budování nové válcovny na Ukrajině. 

 S růstem ceny ropy a energií, rostou náklady na výrobu a přepravu kolejnic. 

 Velká koncentrace výrobců širokopatních kolejnic v Evropě. 

 Tlak EU na sniţování environmentálních aspektů výroby. 

 

4.8 LUCCHINI SpA – PIOMBINO 

Nyní skupina SEVERSTAL, dřívě Lucchini SpA. 

4.8.1 O SPOLEČNOSTI 

Město Piombino se nachází v severo západní části Itálie v oblasti Toskánska naproti ostrova 

Elba. Lucchini Piombino je druhým největším výrobcem oceli v Itálii. Kolejnice jsou ve 

společnosti vyráběny od roku 1908 a je hlavním dodavatelem pro italskou ţelezniční síť. Od 

roku 2005 patří do ruské skupiny OAO Severstal, která od roku 2010 vlastní 49,2% akcií 

Lucchini SpA. Roční produkce dlouhých válcovaných výrobků je cca. 1,8 mil. tun. 

Společnost se rozprostírá na ploše asi 10 miliónů metrů čtverečních a zahrnuje přístavní 

zařízení a přístaviště pro lodě do 80.000 tun. V roce 2010 podepsal kontrakt na dodávku 125 

tis. tun kolejnic pro turecké státní dráhy. Smlouva zahrnuje nejen dodávku nových kolejnic, 

ale také údrţbu turecké ţelezniční sítě (cca. 10 tis. km) s plánem vybudování 

vysokorychlostní tratě. (12) 



Bakalářská práce Stránka 36 
 

4.8.2 PRODUKTY A SLUŢBY 

Společnost vyrábí kolejnice střední a těţké, 40 typů (např. 46 E4, 50 E4), v standardních 

jakostech dle italské, americké a evropské normy, případně dle konkrétní specifikace 

zákazníků. Vlastním vývojem byla vyvinuta nová ţelezniční ocel Phalèse 110 

(PH110). Kolejnice z Ph110 jsou alternativou tepelně upraveným kolejnicím. Svařování 

kolejnic této jakosti můţe být provedeno se stejnými postupy jako u standardních ocelí. 

Kolejnice jsou vyráběny do délky 108m. Kolejnice mohou být dodávány buď po ţeleznici, po 

silnici nebo po moři s vyuţitím námořního přístavu umístněného přímo v závodu. Společnost 

vlastní skupinu ţelezničních vozů určených pro přepravu kolejnic. Tyto skutečnosti umoţňují 

společnosti Lucchini maximální flexibilitu vůči zákazníkovi zajištěním kvality a včasnosti 

dodání kolejnic na místo určení v reţimu JIT. Společnost je certifikována podle: 

 EN ISO 9001:2000 – jakost. 

 EN ISO 14001 – enviroment. 

 OHSAS 18001 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. (12)  

 

4.8.3 SWOT ANALÝZA  

SILNÉ STRÁNKY 

 Dlouholetá tradice a zkušenosti s výrobou kolejnic. 

 Vlastní vývoj kolejnicové oceli PH 110. 

 Dodávky v reţimu JIT. 

 Dosahovaná tvrdost kolejnic 320 HB. 

 Vlastní ţelezniční vozy pro přepravu kolejnic. 

 Námořní přístav v podniku. 

 Geografická poloha s výborným přístupem na evropský trh. 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nevyrábí tepelně ošetřené kolejnice. 

 Maximální délka vyráběných kolejnic 108m. 
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PŘÍLEŢITOSTI 

 Hlavní dodavatel pro italskou ţelezniční síť. 

 Budování transevropské ţelezniční sítě (INNOTRACK). 

 Obnova a rozvoj ţelezničních sítí v státech mimo EU (např. v Asii). 

HROZBY 

 Zvyšující se výroba kolejnic v Číně. 

 Budování nové válcovny na Ukrajině. 

 S růstem ceny ropy a energií, rostou náklady na výrobu a přepravu kolejnic. 

 Velká koncentrace výrobců širokopatních kolejnic v Evropě. 

 Tlak EU na sniţování environmentálních aspektů výroby. 
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5 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ 

ŠIROKOPATNÍCH KOLEJNIC 

Pro porovnání výrobců širokopatních kolejnic jsou zvoleny tyto prvky:  

1) Skupina vyráběných kolejnic (tzn. lehké, střední nebo těţké) – tabulka č. 5.1. 

2) Délka vyráběných kolejnic – tabulka č. 5.2. 

3) Schopnost dodávat tepelně upravené kolejnice – tabulka č. 5.2. 

4) Geografická poloha výrobců kolejnic – obrázek č. 5.1.  

Tyto čtyři prvky patří mezi základní faktory, které potencionální zákazníci nejvíce sledují. 

V tomto porovnání výrobců širokopatních kolejnic není zahrnut jeden základní prvek, a to 

cena. Vedou k tomu dva důvody. Prvním je, ţe není výrobci zveřejňován ceník prodávaných 

kolejnic. Druhým důvodem je skutečnost, ţe je většinou cena dodávaných kolejnic stanovena 

pro kaţdého odběratele zvlášť. Cena můţe být doplněna o některé dodatečné poplatky, 

například za logistické sluţby, a tak by v tomto případě neměla vypovídající schopnost. 

Porovnáním daných čtyř prvků, získáme základní pohled na postavení jednotlivých výrobců 

na evropském trhu s širokopatními kolejnicemi.   

ad. 1) Porovnáním skupin vyráběných kolejnic tzn., zda jsou vyráběny kolejnice do 27 kg/m 

(lehké) nebo kolejnice od 27 kg/m do 46 kg/m (střední), případně je ve výrobním programu 

společnosti zařazena výroba kolejnic s metrovou hmotností nad 46 kg, je moţné eliminovat 

podniky, které nejsou pro danou skupinu kolejnic konkurencí. Současně získáme přehled o 

společnostech s širokým výrobkovým portfoliem a o společnostech, které se spíše specializují 

na určitou skupinu výrobků. Touto eliminací je získán menší počet společností, které je nutné 

analyzovat, coţ přináší, při provádění marketingového průzkumu, úsporu časovou i finanční. 

Z tabulky 5.1 lze vyčíst, ţe výrobou všech tří skupin širokopatních kolejnic se zabývají 

výrobci ARCELORMITTAL SPAIN, CORUS RAIL UK, CORUS RAIL HAYANGE a 

TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, kteří tímto získávají konkurenční výhodu nad zbývajícími 

producenty.   
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Tabulka č. 5.1 – Porovnání výrobců dle skupin vyráběných širokopatních kolejnic. 

ad. 2) Délka vyráběných kolejnic je dalším faktorem, který potencionální zákazníci bedlivě 

sledují. Zjednodušeně lze říci, ţe čím delší kolejnice tím méně svarů a tím méně nákladů pro 

zhotovitele tratí. Zároveň kaţdý svar přináší změnu struktury oceli kolejnic, a tím se zvyšuje 

riziko vzniku vady, která můţe mít za následek lom kolejnice. Proto se, pro výstavbu nových 

vysokorychlostních ţelezničních tratí, pouţívají převáţně kolejnice 120 m. V tabulce 5.2 jsou 

výrobci sestupně seřazeni dle maximální moţné délky vyráběných kolejnic. V této kategorii 

zcela jasně dominují tři výrobci CORUS RAIL UK, THYSSEN SCHIENEN TECHNIK a 

VOESTALPINE SCHIENEN, kteří mají značný náskok před ostatními výrobci s nabídkou 

kolejnic o délce 120 m.  

ad. 3) Poţadavky na zvyšování jízdních rychlostí vlaků, tak jako poţadavky na zvyšování 

zatíţení na nápravu ţelezničního vozu, přinášejí nutnost vyrábět kolejnice s tvrzeným 

povrchem hlavy kolejnic. Tvrzená hlava kolejnice přináší úsporu při údrţbě ţelezničních tratí. 

V tabulce 5.2 jsou zvýrazněni tři výrobci, kteří jsou schopni takovýto poţadavek trhu splnit. 

Jsou to VOESTALPINE SCHIENEN, THYSSEN SCHIENEN TECHNIK a CORUS RAIL 

HAYANGE, čímţ získávají velkou konkurenční výhodu, protoţe poptávka po tvrzených 

kolejnicích roste. Ostatní výrobci sice nabízejí alternativu v podobě mikrolegovaných 

kolejnic, ale ty jsou výrobně více nákladné, a tak i jejich konečná cena převyšuje cenu 

kolejnic tepelně upravených. 
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Tabulka č. 5.2 – Porovnání a seřazení výrobců dle délky vyráběných širokopatních 

kolejnic. Výrobci tepelně upravených kolejnic jsou zvýrazněni oranţovou barvou. 

ad. 4) Geografické umístění výrobce kolejnic (viz obr. 5.1) je velmi významným faktorem na 

trhu s ţelezničními kolejnicemi. Při budování národních ţelezničních sítí jsou často 

preferováni místní výrobci a to nejen z hlediska menších výdajů za přepravu kolejnic na místo 

určení, ale také z důvodu podpory místních výrobců státními orgány. Umístění podniku 

v blízkosti říčních nebo mořských přístavů dává další konkurenční výhodu a to nejen na 

evropském trhu s širokopatními kolejnicemi, ale hlavně to rozšiřuje moţnosti exportu na jiné 

kontinenty (např. Amerika, Afrika atd.). Také porovnání vzdálenosti výrobců od sebe, 

respektive koncentrace výrobců v určité oblasti, ukazuje kdo je komu větším či menším 

konkurentem a zároveň napomáhá odběratelům vyjednat co nejlepší podmínky při nákupu 

širokopatních kolejnic. S ohledem na moţnosti přepravy vyrobených kolejnic evropským 

zákazníkům je na tom nejlépe společnost VOESTALPINE SCHIENEN, která má vhodnou 

geografickou polohu v centru Evropy a také společnost TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY a 

MITTALSTEEL POLAND mají evropský trh snadno dosaţitelný. Společnosti THYSSEN 

SCHIENEN TECHNIK má nejen relativně dobrou polohu, ale má v blízkosti podniku říční 

přístav. Další v pořadí je společnost CORUS RAIL HAYANGE, která má vlastní říční přístav 

a vhodnou také geografickou polohu. V přepravách mimo evropský kontinent mají výhodu 

společnosti s moţností přímé nakládky do námořních lodí. Takovou moţnost má společnost 

LUCCHINI – PIOMBINO, která má v podniku vlastní námořní přístav. Další společností, 

která má blízko k lodní mořské přepravě je ARCELORMITTAL SPAIN, jelikoţ v blízkosti 

podniku je námořní přístav Gijón.   
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Obr. č. 5.1 – Geografické rozmístění výrobců širokopatních kolejnic. (11) 

 

5.1 SHRNUTÍ 

Výsledkem porovnání je zjištění, ţe společnost VOESTALPINE SCHIENEN (Donawitz) 

splňuje většinu sledovaných poţadavků a tím se stává jedničkou na evropském trhu 

s širokopatními kolejnicemi. Na pomyslném druhém místě je společnost THYSSEN 

SCHIENEN TECHNIK a na třetím místě se umístnila společnost CORUS RAIL HAYANGE, 

které také splňují většinu poţadavků trhu. Ostatní výrobci jsou jiţ na tom o poznání hůře, 

protoţe nenabízí tepelně upravené kolejnice nebo nedosahují vhodné maximální délky 

vyráběných kolejnic (nad 100m).  
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6 ZÁVĚR 

Ekonomická úspěšnost vybraného regionu či státu je do značné míry definována kvalitou 

infrastruktury, která funguje jako páteř hospodářství a umoţňuje rozvoj podnikatelských 

aktivit. Kvalita propojení méně vyspělých regionů s ekonomickým centrem významně 

posiluje moţnosti růstu v regionu, stejně jako je v tomto ohledu důleţitá i jejich fyzická 

vzdálenost. Moderní vysoce kvalitní dopravní infrastruktura zajišťuje mobilitu osob i zboţí, 

která představuje nezbytný předpoklad pro ekonomický rozvoj zaloţený na výhodách 

jednotného vnitřního trhu EU. (7) 

Ţelezniční doprava je jedním z klíčových odvětví ekonomiky nejen České republiky, ale i 

celé EU. Uţivatelem ţelezniční dopravy je v různé míře kaţdá fyzická i právnická osoba.  

Poptávka po přepravě osob i zboţí neustále roste a úkolem veřejné správy (státu) je vytvořit 

právní a ekonomické podmínky pro poskytování veřejných sluţeb v dopravě i pro podnikání v 

dopravě a zajistit dopravní infrastrukturu odpovídající růstu přepravních potřeb. Pro budování 

dostatečné dopravní infrastruktury mají moţnost, národní správci ţelezničních sítí států EU, 

ţádat o dotace z fondů EU. Podpora směřuje především do budování koridorů souvisejících se 

sítí TEN-T a do regionálních, převáţně pohraničních, tratí.  

K trendu rozšiřování ţelezniční sítě se připojují i státy mimo euro zónu. Příkladem můţe být 

Chorvatsko, které se, v rámci Transevropské sítě (TEN), zavázalo modernizovat podstatnou 

část ţelezniční infrastruktury. Podle předběţných propočtů Chorvatských ţeleznic by celkové 

náklady na modernizaci měly překročit 0,5 mld. eur. Vedle projektu na výstavbu a 

modernizaci koridoru z Maďarska přes Koprivnici, Záhřeb, Rijeku do Slovinska v hodnotě 

3,65 mld. eur jde o další důkaz toho, ţe modernizace ţelezniční infrastruktury bude patřit 

k nejvýznamnějším investičním prioritám Chorvatské vlády. (7) 

Pro evropský trh s širokopatními kolejnicemi je velmi důleţitá dopravní politika EU. Dle 

předpokladu Evropské komise, uvedeného v tzv. „Bílé knize rozvoje evropské dopravy“ by se 

na trasách kolem 300 km mělo do roku 2030 ze silnice na ţeleznici přesunout kolem 30 % 

přeprav. Do roku 2050 by jich mělo být přeneseno aţ 50 %. (14) 

Konkurenční výhodou na evropském trhu bude schopnost dodávat kolejnice o délce více jak 

100 m s tepelně upraveným povrchem hlavy kolejnic. Poţadavek na délku jednoho kusu 

kolejnice nad 100 metrů splňují jiţ nyní čtyři výrobci a poţadavek na tepelně upravené 
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kolejnice splňují tři výrobci (viz. tab. č. 5.2). Výrobci plánují investovat do navýšení délky 

vyráběných kolejnic, tzn. dosáhnout délky nad 100 metrů (např. Corus Rail Hayange-108m) a 

do vybudování zařízení pro tepelnou úpravu kolejnic (ArcelorMittal Spain). Rozvíjení 

transevropské ţelezniční sítě naznačuje moţný příznivý vývoj poptávky po kolejnicích. I přes 

tento náznak růstu poptávky v EU, budou muset výrobci vyvíjet aktivitu na prodej kolejnic 

mimo EU, respektive mimo evropský kontinent. Je to dáno také tím, ţe na relativně malém 

trhu EU je 8 výrobců širokopatních kolejnic, schopných splnit většinu poţadavků odběratelů.   
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POUŢITÉ ZKRATKY 
 

a.s. – akciová společnost 

bm – běţný metr 

EU – Evropská Unie 

GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (společnost s ručením omezeným) 

HB – tvrdost dle Brinella 

JIT – Just In Time 

kg – kilogram 

km – kilometr 

kt-kilotun 

m – metr 

mm – milimetr 

MPa – megapascal 

UIC – Mezinárodní ţelezniční unie 

 

  

 

  

 

 

 


