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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce „Trendy vývoje cen a faktorů ovlivňujících cenovou hladinu 

vybraných komodit“ je analýza světového trhu se surovým ţelezem a nákladové závislosti 

surového ţeleza na surovinách s cílem definovat faktory, které zásadním způsobem ovlivňují 

cenu surového ţeleza na trhu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, v první je popsána výroba 

surového ţeleza s důrazem na vstupní suroviny, ve druhé kapitole je provedena analýza trhu 

se surovým ţelezem, ve třetí je analyzována nákladová závislost surového ţeleza na vstupních 

surovinách, a v poslední kapitole jsou stanoveny faktory s největším vlivem na cenovou 

hladinu surového ţeleza. V závěru této kapitoly jsou zhodnoceny jednotlivé poznatky a 

souvislosti mezi faktory a trţní cenou surového ţeleza a provedeno doporučení. 

 

Klíčová slova 

surové ţelezo, komerční surové ţelezo, ţelezná ruda, koksovatelné uhlí, koks, ocelový šrot, 

přímo redukované ţelezo, ocel, vysoká pec, korelace, analýza trhu se surovým ţelezem 

 

 

Abstract 

The goal of the submitted thesis "Trends and factors affecting the price level of selected 

commodities" is to analyze global pig iron market and cost dependence of pig iron on the raw 

materials in order to define the factors that are significantly affecting the price of pig iron on 

the market. The thesis is divided into four chapters. The first chapter describes the pig iron 

production with emphasis on feedstock, the second chapter analyzes the pig iron market, the 

third chapter analyzes cost dependence of pig iron on the raw materials, in the last chapter 

there are set out the factors with the greatest influence on the price level of pig iron. At the 

end of this chapter are assessed individual knowledges and connections between factors and 

the market price of pig iron and the recommendation is made. 
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Úvod 

 V posledních několika letech došlo ve světovém ocelářském průmyslu k významným 

změnám, které ovlivnily trhy se surovinami. Nejvýznamnější změnou byl vzestup Číny, který 

s sebou přinesl enormní poptávku po surovinách potřebných k výrobě oceli, a způsobil tak 

významný nárůst cen a radikální změny na mezinárodních trzích s těmito surovinami. Vzestup 

Číny řízený urbanizací a industrializací země spolu s nedávnou ekonomickou krizí vedly 

k rozpadu dřívějších dlouhodobých a stabilních vazeb a k současné vysoké volatilitě cen na 

světových trzích, coţ dnes více neţ kdy jindy spěje ke snahám správně předpovídat vývoj cen 

komodit a těţit pak z výhodného prodeje či nákupu.  

 

Cílem této diplomové práce, jak jiţ samotný název „Trendy vývoje cen a faktorů 

ovlivňujících cenovou hladinu vybraných komodit“ napovídá, je definování těch vlivů, které 

způsobují změnu trţní ceny surového ţeleza, tedy té „vybrané komodity“ za pomocí grafů 

cenových vývojů, které byly vytvořeny na základě fundamentální analýzy světového trhu a 

jejichţ vzájemný vztah byl ověřen korelační analýzou. Na základě nejvyšší pozitivní hodnoty 

korelace mezi zvolenými cenovými vývoji jsou pak stanoveny ty faktory, které mají největší 

vliv na trţní cenu surového ţeleza a jejichţ znalost můţe dopomoci ke správnému odhadu 

budoucího vývoje cen. V mnoha případech mají významné pohyby na světových trzích základ 

v hlubších ekonomických souvislostech.  

 

Celá diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol, které jsou postupně řazeny tak, aby čtenář 

získal ucelený přehled o trhu se surovým ţelezem. V první kapitole je představena výroba 

surového ţeleza ve vysokých pecích se základním popisem procesů vedoucích k jeho výrobě. 

Důraz je kladen především na vstupní suroviny, zejména pak na ţeleznou rudu, koks a 

koksovatelné uhlí. Jsou zde uvedeny přehledy světové produkce a mezinárodního obchodu 

s výčtem největších světových producentů, vývozců a dovozců. Přehledy jsou zpracovány na 

základě historických i těch nejaktuálněji dostupných dat, coţ je rok 2010, případně 2011. To 

platí i pro veškeré další přehledy uváděné v celé diplomové práci. V kapitole je rovněţ 

zmíněn proces přímé redukce ţelezných rud. Druhá kapitola diplomové práce je členěna 

podrobněji a pojednává o mezinárodním trhu se surovým ţelezem s nástinem základních 

souvislostí. V jednotlivých částech kapitoly je blíţe specifikováno surové ţelezo a jsou zde 

uvedeny přehledy světové produkce a mezinárodního obchodu s výčtem největších světových 
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výrobců, vývozců a dovozců s konkrétními příklady. Třetí kapitola se zabývá nákladovou 

závislostí surového ţeleza na vstupních surovinách. Na základě tří různých příkladů je zde 

poukázáno na to, ţe kovonosná vsázka a palivo tvoří převáţnou část celkových výrobních 

nákladů surového ţeleza. Čtvrtá kapitola, která je stěţejní částí této diplomové práce, je 

zaměřena na analýzu vybraných cenových vývojů za určité časové období, které znázorňují 

vzájemné závislosti mezi cenami surového ţeleza a cenami různých faktorů. Na základě této 

analýzy jsou zde identifikovány faktory s největším vlivem na cenovou hladinu surového 

ţeleza. V závěrečné části kapitoly jsou zhodnoceny veškeré poznatky a zjištění na základě 

provedených analýz a rovněţ je zde uvedeno doporučení, kterými faktory je třeba se při 

obchodování se surovým ţelezem více zabývat. 
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1.   Teorie výroby surového železa 

 Výroba surového ţeleza a oceli je tradičním průmyslovým oborem s dlouholetou 

historií, který představuje významnou část světového hospodářství. Světová produkce 

surového ţeleza je soustředěna především do vysokých pecích, které se k výrobě pouţívají jiţ 

téměř 500 let. Nicméně k významnému rozvoji došlo ve 40. a 50. letech 20. století. Od té 

doby bylo dosaţeno takových výsledků, které nelze s dřívějším stavem porovnávat. Dnešní 

největší vysoké pece na světě dokáţou vyprodukovat více, neţ 5 milionů metrických tun 

surového ţeleza ročně, coţ se nedá srovnávat s dřívějšími desítkami tisíc tun za rok. 

K takovému rozvoji by ovšem nedošlo, kdyby se ocel nestala nezbytnou součástí světového 

hospodářského růstu a našeho ţivota. Díky rostoucí potřebě oceli, roste poptávka po surovém 

ţeleze, která překročila hranici 1 miliardy tun v roce 2010. V počátcích výroby se hutě 

soustřeďovaly okolo loţisek ţelezných rud a palivové základny, coţ bylo nejprve dřevo a pak 

černé uhlí. V České republice je v dnešní době výroba surového ţeleza soustředěna pouze v 

Hornoslezské uhelné pánvi ve Slezsku, kde se výrobou zabývají jiţ jen dva podniky, 

ArcelorMittal Ostrava a Třinecké ţelezárny.  

 

Vysokopecní výroba surového ţeleza je sloţitým procesem, během něhoţ se ţelezná ruda, 

struskotvorné přísady a redukční činidla mění na surové ţelezo. V této kapitole je kladen 

důraz především na vstupní suroviny, tedy na vysokopecní vsázku a jsou zde nastíněny 

procesy, které vedou k výrobě surového ţeleza ve vysoké peci. Kromě vysokopecní výroby 

surového ţeleza existují rovněţ alternativní procesy výroby ţeleza, které se na rozdíl od 

vysokopecního procesu nevyznačují pouţitím koksu. Takovými procesy jsou přímá redukce 

ţelezných rud (DRI – Direct Reduced Iron) a redukční tavení ţelezných rud (SRI – Smelting 

Reduction Iron). Proces přímé redukce ţelezných rud je rovněţ zmíněn v této kapitole. 
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1.1   Vysokopecní výroba surového železa 

 Pojem vysokopecní výroba surového ţeleza je odvozen od vysoké pece nutné 

k tomuto účelu. Vysoká pec je zařízení, které svým tvarem připomíná dva komolé kuţely, 

které jsou na sebe poloţeny základnami. Horní část pece, která se nazývá sazebna, slouţí k 

plynulému zaváţení kovonosné vsazky, paliva a struskotvorných přísad. Rovněţ slouţí 

k odvádění vysokopecního plynu z pece. Pod sazebnou je šachta, rozpor, sedlo a nístěj. V 

horní části nístěje jsou po obvodu umístěny výfučny, kterými je přiváděn předehřátý vzduch. 

Ve spodní části nístěje jsou odpichové otvory pro vypouštění strusky a surového ţeleza. Počet 

odpichových otvorů je dán kapacitou a velikostí vysoké pece. Tavenina surového ţeleza i 

struska se odpichují současně a následně se oddělují. Surové ţelezo odpíchnuté z vysoké pece 

se odlévá do pojízdných mísičů, které slouţí k dopravě tekutého surového ţeleza do ocelárny 

anebo k licímu stroji. Vysoká pec je vyzděna ţáruvzdorným materiálem, plášť je vyroben z 

ocelových plechů. Jelikoţ je pec vystavena vysokým teplotám, je nezbytné ji neustále chladit 

vodou, olejem nebo vzduchem, aby nedošlo k poškození. Zjednodušené schéma vysoké pece 

je znázorněno na obrázku č. 1. 

Obrázek 1 - Zjednodušené schéma vysoké pece 

 

Pramen: vlastní úprava autora na základě obrázku viz [20]. 
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1.1.1   Pochody ve vysoké peci při výrobě surového železa 

 Nejdůleţitějším pochodem probíhajícím ve vysoké peci při výrobě surového ţeleza je 

redukce oxidů ţeleza, protoţe se k výrobě surového ţeleza nejvíce pouţívají oxidické rudy, 

jejichţ chemický základ je tvořen oxidy. Kromě oxidů ţeleza jsou ve vysoké peci redukovány 

i oxidy ostatních prvků. Základními redukčními činidly ve vysoké peci jsou oxid uhelnatý, 

uhlík a vodík. Vysoká pec je shora nepřetrţitě plněna vsázkou, která je ohřívána 

vysokopecním plynem. Jak vsázka postupně klesá, zvyšuje se její teplota a nastává změna 

sloţení vsázky, dochází k roztavení ţelezné rudy. V horních částech vysoké pece probíhá 

nepřímá redukce. To je exotermická reakce, při níţ dochází k redukci oxidů ţeleza 

obsaţených v ţelezné rudě oxidem uhelnatým, který je obsaţený ve vysokopecním plynu. 

Nepřímá redukce rudy hematit probíhá podle rovnic: 

 

3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2 

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2 

Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2 

FeO + CO → Fe + CO2 

Nepřímá redukce probíhá při teplotách do 950 °C. V niţších částech vysoké pece dochází 

k přímé redukci, při níţ se oxidy ţeleza redukují uhlíkem. Jedná se o endotermickou reakci, 

která probíhá ve vysoké peci při vyšších teplotách za vzniku ţeleza a oxidu uhelnatého: 

 

FeO + C → Fe + CO 

Vyredukované ţelezo je nauhličováno koksem a shromaţďuje se v nístěji pece, kde nad jeho 

hladinou zůstává vrstva strusky. Surové ţelezo i struska se pravidelně vypouští odpichovými 

otvory. Hlavním produktem vysokopecního pochodu je tedy surové ţelezo. Vedlejšími 

produkty jsou vysokopecní struska, která je hojně vyuţívána ve stavebnictví a ve sklářském 

průmyslu a vysokopecní plyn, který se vyuţívá ve vysokopecním závodu k ohřevu vzduchu, 

který se ve formě horkého větru vhání výfučnami do vysoké pece.  
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1.1.2   Vysokopecní vsázka 

 Vsázka pro vysokou pec je tvořena kovonosnými surovinami, struskotvornými 

přísadami a palivem. Vývoj přípravy vysokopecní vsázky vyústil do dvou základních směrů, 

do spékání ţelezných rud (aglomerace) a do peletizace rud. Aglomerát a pelety jsou 

v současné době nejen kovonosnou částí vysokopecní vsázky, ale nahrazují i část 

struskotvorných přísad. Základní vysokopecní vsázka by měla sestávat hlavně z aglomerátu, 

případně pelet. V Evropě a v Asii se upřednostňuje vsázka sestávající hlavně z aglomerátu, 

zatímco v Severní Americe a ve skandinávských zemích se upřednostňuje vsázka s vyšším 

podílem pelet [15]. Mnoho výrobců pouţívá kombinaci pelet a aglomerátu, jejich poměry se 

však dosti výrazně liší.  

 

Vysokopecní rudná vsázka závodů v České republice je z většiny tvořena aglomerátem 

z vlastní aglomerace, ţelezorudné pelety se dováţejí ze zahraničí. Například vsázka 

společnosti ArcelorMittal Ostrava je zajišťována aţ ze tří čtvrtin spékáním prachových rud ve 

vlastním provoze Aglomerace, zbývající část rudné vsázky je tvořena peletami, kusovou 

rudou a druhotnými surovinami [62]. 

 

Kovonosná část vysokopecní vsázky je tvořena ţeleznými a manganovými rudami a různými 

kovonosnými odpady z průmyslových výrob. Za kovonosné odpady lze povaţovat takové 

materiály, které vzhledem ke svým vlastnostem a chemickému sloţení mohou slouţit jako 

náhrada ţelezné rudy, případně i struskotvorných přísad. Kovonosnými odpady jsou například 

vysokopecní výhoz, ocelový šrot, okuje a ocelárenská struska. Při vyuţívání kovonosných 

odpadů je nutné sledovat jejich obsah škodlivých prvků, které mohou způsobit provozní 

potíţe ve vysoké peci.  

 

Struskotvorná část vysokopecní vsázky slouţí k zabezpečení tvorby strusky s optimálním 

chemickým sloţením. Charakter struskotvorných přísad závisí na charakteru ţelezných rud 

pouţívaných při výrobě surového ţeleza. Jelikoţ má většina rud kyselý charakter, pouţívá se 

téměř výhradně zásaditých struskotvorných přísad [4]. Struskotvornými přísadami jsou 

například vápenec CaCO3, dolomit CaMg (CO3)2 a vápno CaO. 
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1.1.2.1   Železná ruda 

 Ţelezná ruda je přírodním materiálem s vysokým obsahem ţeleza. Pouţívá se téměř 

výhradně na výrobu surového ţeleza a přímo redukovaného ţeleza (DRI). Tyto dva produkty 

tvoří spolu s koksem a šrotem hlavní suroviny pro výrobu oceli. Ţelezná ruda je dodávána 

buďto v neupravené podobě ve formě kusové anebo prachové rudy anebo ve zpracované 

podobě ve formě aglomerátu anebo pelet. Převáţná většina ţelezných rud, které se pouţívají 

k výrobě surového ţeleza, je tvořena oxidickými nerosty, nejvíce se pouţívá ruda hematit. 

Z chemického hlediska lze ţelezné rudy rozdělit do čtyř skupin [4]: 

 

1. Bezvodé oxidy: 

a) oxid ţelezitý (Fe2O3) - hematit (krevel), v čistém stavu obsahuje 70 % ţeleza, v přírodě asi 

60 %, je nemagnetický, hlušina obsahuje hodně SiO2 

b) oxid ţeleznato-ţelezitý (Fe3O4) - magnetit (magnetovec), obsah ţeleza v čistém stavu je 

72,4 % ţeleza, v přírodě do 68 %, má feromagnetické vlastnosti 

 
 

2. Hydratované oxidy: (Fe2O3 . nH2O) - limonity, podle obsahu chemicky vázané vody (n) 

rozlišujeme čtyři druhy hydratovaných oxidů – hydrohematit (62 – 69 % Fe), goethit (62,9 % 

Fe), limonit (59,8 – 63 % Fe) a turit (63 – 65 % Fe) 

 
 

3. Uhličitany: (FeCO3) - siderit (ocelek), obsahuje v čistém stavu 48,3 % Fe, 13,8 % O2 a 

37,9 % CO2 

 
 

4. Křemičitany: ([Fe,Mg]15Al10Si11O52 . 16H2O) – chamosit, těţí se jen velmi zřídka a nemá 

praktického vyuţití, obsahuje nejvýše 38 % Fe 

 

Ţelezná ruda je těţena asi v 50 zemích světa. Nejvíce rudy je těţeno v zemích, jako je Čína, 

Austrálie, Brazílie, Indie, Rusko a Ukrajina. Těchto 6 zemí tvoří více neţ tři čtvrtiny světové 

produkce ţelezné rudy (viz Tabulka 1 – Světová produkce ţelezné rudy). Světové zdroje 

ţelezné rudy jsou podle [18] odhadovány na více neţ 800 mld. tun, které obsahují více neţ 

230 mld. tun ţeleza. V tabulce č. 1 je uvedena světová produkce ţelezné rudy největších 

světových producentů v různých letech. V roce 2010 bylo vytěţeno okolo 2 598 mil. tun 

ţelezné rudy. 
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   Tabulka 1 - Světová produkce železné rudy 

Světová produkce železné rudy (mil. tun) 

Země 2004 2008 2009 2010 

USA  54 54 27 50 

Austrálie  234 342 394 433 

Brazílie  261 355 300 370 

Kanada  28 31 32 37 

Čína  320 824 880 1 070 

Indie  120 220 245 230 

Írán  18 32 33 28 

Kazachstán  20 23 22 24 

Mauritánie 10 11 10 11 

Mexiko  11 12 12 14 

Rusko  97 100 92 101 

Jižní Afrika  39 49 55 59 

Švédsko 22 24 18 25 

Ukrajina  65 73 66 78 

Venezuela  19 21 15 14 

Zbytek světa 34 47 43 54 

Svět celkem  1 352 2 218 2 244 2 598 
 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [18]. 

 

Těţba ţelezné rudy má celosvětově prudce rostoucí tendenci. Zatímco v roce 1950 bylo 

vytěţeno 251 mil. tun, o dvacet let později, tedy v roce 1970 to bylo jiţ 679 mil. tun. V roce 

1990 dosáhla těţba ţelezné rudy téměř 1 mld. tun a v roce 2010 bylo vytěţeno jiţ více neţ  

2,5 mld. tun (viz Tabulka 2 – Světová produkce ţelezné rudy v jednotlivých letech).  

        Tabulka 2 – Světová produkce železné rudy v jednotlivých letech 

Světová produkce železné rudy (mil. tun) 

Rok 1950 1970 1990 2000 2010 

Produkce 251 679 983 1 070 2 598 

 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [18]. 

 
V následující tabulce č. 3 lze vidět, jak se Čína, největší světový těţař ţelezné rudy, potýká 

s nízkou kvalitou rud. Zatímco je v Číně těţeno stále více ţelezné rudy, obsah ţeleza se 

sniţuje. Podle [18] je průměrný obsah ţeleza v čínských rudách 33 %. V roce 2011 Čína 

vytěţila 1,33 mld. tun ţelezné rudy [19]. 
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   Tabulka 3 - Čínská produkce železné rudy 

Čínská produkce železné rudy (mil. tun) 

Rok Produkce Obsah železa 

2003 261 208 

2004 310 214 

2005 421 285 

2006 588 356 

2007 683 400 

2008 824 321 

2009 880 234 
 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [20]. 

 
Kvůli vysoké produkci oceli a nízké kvalitě domácích rud je Čína největším dovozcem a 

spotřebitelem ţelezné rudy na světě. V roce 2010 Čína dovezla 618 mil. tun ţelezné rudy, to 

je 59 % z celkového světového dovozu (viz Tabulka 4 - Největší dovozci ţelezné rudy v roce 

2010). Odhaduje se, ţe se dovoz ţelezné rudy do Číny dále zvýší na 1 mld. tun do roku 2015 

[21]. 

              Tabulka 4 - Největší dovozci železné rudy v roce 2010 

Největší dovozci železné rudy v roce 2010 (mil. tun) 

Země Vývoz 

Čína 618 

Japonsko 134 

Jižní Korea  56 

Německo 43 

Nizozemsko 34 

Francie 15 

Itálie 11 

Zbytek světa 132 

Celkový dovoz 1 043 
 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [22]. 

 

Největšími světovými vývozci ţelezné rudy jsou Austrálie a Brazílie, které ovládají 

celosvětový obchod s ţeleznou rudou s více neţ 70% podílem na světovém vývozu (viz 

Tabulka 5 - Největší vývozci ţelezné rudy v roce 2010). 
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             Tabulka 5 - Největší vývozci železné rudy v roce 2010 

Největší vývozci železné rudy v roce 2010 (mil. tun) 

Země Vývoz 

Austrálie  427 

Brazílie  310 

Indie 70 

Jižní Afrika 48 

Ukrajina 32 

Nizozemsko 25 

Švédsko 20 

Rusko 19 

Zbytek světa 92 

Celkový vývoz 1 043 
 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [22]. 

 

Globální ţelezorudný průmysl je pod kontrolou tří důlních gigantů Vale, Rio Tinto a BHP 

Billiton, kteří dohromady v roce 2010 vyprodukovali 669 mil. tun, to je více neţ 25 % 

z celkové světové těţby.  

Tabulka 6 - Tři největší producenti železné rudy v roce 2010 

Tři největší producenti železné rudy v roce 2010 

Společnost Produkce (mil. tun) Země Těžba 

Vale 307 Brazílie Brazílie 

Rio Tinto 184 Austrálie, Velká Británie Austrálie, Kanada 

BHP Billiton 178 Austrálie, Velká Británie Austrálie, Brazílie 

 

 Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z výročních zpráv získaných 

z oficiálních stránek viz [23], [24], [25]. 
 

 

Seznam největších světových těţařů ţelezné rudy v roce 2010 je uveden v příloze (viz Příloha 

1 - Největší světoví producenti ţelezné rudy v roce 2010 podle kapacity). 

 

Trh s ţeleznou rudou, stejně jako s koksovatelným uhlím, zaznamenal v posledních letech 

významné změny. Po více neţ 40 let se cena ţelezné rudy stanovovala na roční bázi. To 

znamená, ţe se velcí těţaři ţelezné rudy dohodli s hlavními výrobci oceli na ceně, za kterou 

budou výrobci v dalším roce ţeleznou rudu odebírat. Tato stanovená cena, pak slouţila jako 

cena referenční, tzv. benchmark pro celé odvětví. Zbývající produkce ţelezné rudy byla 

prodávána na spotovém trhu, coţ je zjednodušeně krátkodobý trh s ţeleznou rudou, který 

pruţně reaguje na vývoj spotřeby odběratelů. Těţař ţelezné rudy zde realizuje prodej svého 
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přebytku, odběratel obchodováním na spotovém trhu vykrývá svůj nedostatek. Kvůli 

prudkému nárůstu čínského ocelářského průmyslu v novém tisíciletí a tím i prudkému nárůstu 

poptávky po ţelezné rudě a dalších surovinách došlo k výraznému zvýšení spotových cen. To 

mělo spolu se světovou hospodářskou krizí za následek rozpad ročního mechanismu 

stanovování cen v letech 2009/2010 ve prospěch krátkodobějšího, který více reaguje na 

situaci na trhu. Výsledkem je čtvrtletní cenový systém, kdy se cena dohodne mezi těţařem a 

výrobcem oceli na další čtvrtletí. Nicméně velcí těţaři jako je Vale, Rio Tinto a BHP Billiton, 

kteří prakticky ovládají světový vývoz ţelezné rudy, mají tendenci k dalšímu zkracování 

cenového období, takţe lze do budoucna očekávat další změny cenových mechanismů, coţ 

povede k nárůstu vyuţívání zajišťovacích instrumentů výrobci oceli. Přechod na kratší cenové 

období vedl ke zvýšení volatility na trhu s ţeleznou rudou a ke zvýšení nákladů na suroviny. 

Podobných změn se dočkaly i trhy s koksovatelným uhlím a koksem.  

 

1.1.2.2   Manganová ruda 

 Manganové rudy lze rozdělit podobně jako ţelezné rudy, tedy na bezvodé a 

hydratované oxidy, uhličitany a křemičitany. Obsah manganu v manganových rudách je 

obvykle niţší neţ obsah ţeleza v ţelezné rudě. Hlavním minerálem manganu je pyroluzit 

MnO2, dalšími významnějšími nerosty jsou hausmannit Mn3O4, braunit Mn2O3, manganit 

MnO(OH) a rhodochrozit neboli dialogit MnCO3 [4]. Světové zásoby manganových rud se 

odhadují na několik miliard tun. Zásoby vysoce kvalitní manganové rudy s obsahem manganu 

vyšším neţ 44% jsou odhadovány na 680 mil. tun, které se v podstatě nacházejí na jiţní 

polokouli, v Austrálii, Brazílií, Gabonu a Jiţní Africe [26].  

 

V roce 2009 činila produkce manganové rudy 35 mil. tun, která obsahovala více neţ 11 mil. 

tun manganu. Největšími producenty manganových rud jsou Čína, která je zároveň i 

největším dovozcem, Jiţní Afrika, Austrálie, Brazílie, Gabon a Indie. Světová poptávka po 

manganu přímo závisí na ocelářském průmyslu. Průměrná spotřeba manganu na 1 tunu oceli 

je něco málo přes 7,5 kg [26]. 

 



12 

 

1.1.2.3   Koks a koksovatelné uhlí 

 Vysokopecní koks je nejpouţívanějším druhem paliva při výrobě surového ţeleza. 

Slouţí ve vysoké peci jako zdroj tepla, vytváří nosnou kostru, ale hlavně je redukčním 

činidlem a slouţí k nauhličování surového ţeleza. Jak jiţ bylo dříve zmíněno, převáţná 

většina ţelezných rud, které se pouţívají k výrobě surového ţeleza, je tvořena oxidickými 

rudami, které je potřeba redukovat pomocí uhlíku. Zdrojem tohoto uhlíku je právě koks 

vyrobený z koksovatelného uhlí, které je, stejně jako ţelezná ruda, klíčovou surovinou při 

výrobě surového ţeleza. Kvalita vysokopecního koksu má vliv na výkon a provoz vysoké pec, 

stejně tak jako na kvalitu výsledného surového ţeleza. Vysoká pec je nepřetrţitě zaváţena 

střídajícími se vrstvami kovonosné vsázky a koksu, který vytváří strukturu, která nese celou 

hmotnost vsázky a přes kterou můţe proudit vysokopecní plyn a rovnoměrně pronikat do 

rudných vrstev vsázky. Kromě koksu se pouţívají i plynná a kapalná paliva, případně dřevěné 

uhlí, které hojně vyuţívají brazilští producenti surového ţeleza, dále antracit a některé druhy 

uhlí. V posledních letech narůstá význam prachového uhlí a plynných a kapalných paliv při 

výrobě surového ţeleza kvůli ekonomickým a ekologickým důvodům. Některé moderní 

závody dosáhly foukáním prachového uhlí sníţení měrné spotřeby koksu pod 300 kg na         

1 tunu surového ţeleza z běţných 500 kg [10]. 

 

Koks je hlavním produktem koksoven. Vyrábí se z určitých druhů černého uhlí, která jsou 

vhodná pro koksování (zkráceně uvpk) pochodem zvaným karbonizace. To je proces, při 

kterém dochází k tepelnému rozkladu uhlí vlivem zahřívání za nepřístupu vzduchu. Z 1 tuny 

černého uhlí se získá přibliţně 750 kg koksu, 35 kg černouhelného dehtu, 11 kg surového 

benzolu, 2,5 kg amoniaku a 370 Nm
3

 koksárenského plynu [27]. Nejdůleţitějšími vlastnostmi 

koksu jsou pevnost a velikost zrna, výhřevnost, obsah vody, popela, síry a prchavých látek. 

Obsah vody a popela by měl být co nejniţší. Kvůli rozdílným vlastnostem zpracovávaných 

surovin a rozdílům mezi jednotlivými koksovnami není jakost koksu u všech stejná.  
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V následující tabulce č. 7 podle [9] jsou uvedeny orientační charakteristické znaky druhů 

koksu.  

Tabulka 7 - Charakteristické znaky druhů koksu 

 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel, data převzata z [9]. 

 

Vysokopecní a slévárenský koks jsou vysoce kvalitní koksy. Při výrobě surového ţeleza se 

kromě vysokopecního koksu pouţívají v menším rozsahu také další kvalitní druhy koksu, 

ořech a hrášek. Typická průměrná velikost vysokopecního koksu se pohybuje v rozmezí 40 - 

80 mm [9], aby byla zajištěna vhodná propustnost koksu a tím proudění plynu ve vysoké peci.  

 

V následující tabulce č. 8 je uvedena světová produkce všech druhů koksu v jednotlivých 

letech. V roce 2010 bylo ve světě vyprodukováno přes 593 mil. tun koksu. Čína, která je 

největším světovým producentem koksu, v tomto roce vyprodukovala více neţ 380 mil. tun 

koksu, coţ je téměř 65 % z celkové světové produkce. 

        Tabulka 8 – Světová produkce koksu v jednotlivých letech 

Světová produkce koksu (tis. tun) 

Země 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 

Evropa 54 656 47 305 50 308 50 765 49 136 36 626 43 302 

SNS 49 600 49 228 55 318 51 067 50 783 45 379 48 220 

Severní Amerika 24 784 21 162 20 622 20 237 19 029 14 550 19 574 

Jižní Amerika  9 525 9 899 10 313 10 785 12 275 9 784 12 000 

Asie 192 678 211 844 276 301 368 242 284 011 424 349 458 950 

Zbytek světa 12 503 11 453 11 904 12 182 111 847 9 721 11 590 

Celkem 343 746 350 891 424 766 513 278 527 081 540 409 593 636 

 
Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [28]. 

Charakteristické znaky druhů koksu 

Druh koksu 
Velikost 

zrna (mm) 

Přibližný výnos z 
celkového koksu 

tříděním (%) 

Obsah vody 
(%) 

Obsah popela 
(%) 

Obsah 
prchavých látek 

(%) 

Slévárenský 1 nad 90 40 - 45 3 - 400 11,5 1,3 

Slévárenský 2 60 - 90 20 - 25 5 - 700 11,5 1,3 

Kusový nad 80 0 3 - 400 12,0 1,3 

Vysokopecní nad 40 65 - 75 3,5 - 4,5 12,0 1,3 

Kostka 60 - 80 0 - 30 7 - 900 12,0 1,3 

Ořech 1 40 - 60 9 - 140 9 - 120 12,0 1,3 

Ořech 2 20 - 40 7 - 100 12 - 150 12,0 1,5 

Hrášek 10 - 200 1,5 - 4 15 - 180 12,5 2,0 

Prach pod 10 4 - 600 17 - 200 13,0 2,5 
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Celosvětový obchod s koksem v roce 2010 činil 23 mil. tun. V tabulce č. 9 lze vidět, ţe Čína 

byla ještě před několika lety zdaleka největším světovým exportérem koksu, pak ale čínská 

vláda zavedla vývozní limity a vývozní daň, coţ vedlo spolu se světovou hospodářskou 

krizí k výraznému sníţení vývozu koksu. Největším světovým exportérem koksu se tak 

v posledních letech stalo Polsko, které je zároveň největším evropským producentem koksu. 

V roce 2010 bylo v Polsku vyprodukováno 9,5 mil. tun koksu.  

 Tabulka 9 – Největší světoví vývozci koksu 

Největší světoví vývozci koksu (tis. tun) 

Země 2002 2004 2006 2008 2009 2010 

Polsko 4 100 4 890 6 060 6 010 4 670 6 300 

Rusko 3 190 3 790 1 780 3 820 4 040 5 190 

Čína 13 590 15 010 14 500 12 130 540 3 340 

Kolumbie 230 790 820 1 440 820 1 700 

Ukrajina 1 100 3 190 420 1 010 1 130 1 470 

Česká republika 850 920 980 830 530 860 

Zbytek světa 4 910 5 190 5 710 4 970 3 630 4 480 

Celkem 27 970 33 780 30 270 30 210 15 360 23 340 

 
Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [29]. 

 

Největším světovým dovozcem koksu je dlouhodobě Německo, které v roce 2010 dovezlo 

přes 4 mil. tun koksu (viz Tabulka 10 - Největší světoví dovozci koksu). 

       Tabulka 10 - Největší světoví dovozci koksu 

Největší světoví dovozci koksu (tis. tun) 

Země 2002 2004 2006 2008 2009 2010 

Německo 4 162 4 490 4 292 3 997 2 918 4 111 

Kazachstán 848 1 052 861 1 266 1 514 1 746 

Indie 2 280 2 178 4 338 2 289 2 120 1 410 

Rakousko 1 075 618 1 243 1 422 814 1 252 

Rumunsko 493 1 175 543 812 585 1 081 

USA 2 689 4 887 3 630 3 253 278 1 054 

Japonsko 1 979 3 032 1 775 2 607 330 705 

Zbytek světa 14 444 16 348 13 588 14 564 6 801 11 981 

Celkem 27 970 33 780 30 270 30 210 15 360 23 340 

 
Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [30]. 
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 Koksovatelné uhlí je druhem černého uhlí, které je vhodné pro výrobu koksu. 

Z koksárenského hlediska jsou důleţitými sloţkami uhlí obsah vody, obsah prchavých 

hořlavin a obsah síry. Na základě koksovacích vlastností se koksovatelné uhlí rozlišuje na 

tvrdé koksovatelné uhlí (hard coking coal), polotvrdé koksovatelné uhlí (semi hard coking 

coal), poloměkké koksovatelné uhlí (semi soft coking coal) a měkké koksovatelné uhlí (soft 

coking coal). Nejkvalitnějším koksovatelným uhlím je tvrdé koksovatelné uhlí, které vykazuje 

lepší koksovací vlastnosti neţ ostatní jakostní druhy. Obecně se za kvalitativní a cenový 

benchmark povaţuje australské koksovatelné uhlí [31].  

 

V roce 2010 bylo podle [32] na světě vyprodukováno okolo 891 mil. tun koksovatelného uhlí. 

Přehled světové produkce koksovatelného uhlí v různých letech je znázorněn v tabulce č. 11. 

Největšími producenty koksovatelného uhlí na světě jsou Čína, Austrálie, USA, Kanada, 

Mongolsko, Mozambik a Rusko. K významným producentům se rovněţ řadí Polsko a Česká 

republika. Světové vytěţitelné zásoby černého uhlí se odhadují na více neţ 519 mld. tun [10]. 

Největší ověřené zásoby se nacházejí na území USA a SNS
1
.  

      Tabulka 11 – Světová produkce koksovatelného uhlí 

Světová produkce koksovatelného uhlí (mil. tun) 

  1990 2009 2010 

Celkem 598 782 891 

 
 Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [32]. 

 

V celosvětovém obchodu s koksovatelným uhlím vede Austrálie, která v roce 2010 vyvezla 

155 mil. tun koksovatelného uhlí (viz Tabulka 12 - Největší vývozci koksovatelného uhlí 

v roce 2010). Austrálie tak představuje více neţ 57 % světového obchodu s koksovatelným 

uhlím, který v roce 2010 činil téměř 271 mil. tun. Největším světovým vývozcem je 

australská společnost BHP Billiton. Největšími světovými dovozci koksovatelného uhlí jsou 

Japonsko, Čína, Indie a Jiţní Korea (viz Tabulka 13 - Největší dovozci koksovatelného uhlí 

v roce 2010). Tyto čtyři země se na světovém dovozu v roce 2010 podílely téměř 61 %. 

 

                                                 
1
 Společenství nezávislých států, mezinárodní organizace sdruţující většinu z bývalých svazových republik 

Sovětského svazu: Arménie, Ázerbájdţán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádţikistán, 

Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán. 
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Tabulka 12 - Největší vývozci koksovatelného uhlí          Tabulka 13 - Největší dovozci koksovatelného uhlí                                                                                                                                  

v roce 2010                                                                             v roce 2010 

Největší vývozci koksovatelného uhlí v 
roce 2010 (mil. tun) 

 

Největší dovozci koksovatelného uhlí v 
roce 2010 (mil. tun) 

Austrálie 155 

 

Japonsko 58 

USA 51 

 

Čína 48 

Kanada 27 

 

Indie 30 

Rusko 14 

 

Jižní Korea 28 

Mongolsko 11 

 
Brazílie 12 

Česká republika 4 

 
Ukrajina 10 

Nový Zéland 2 

 
Německo 8 

Indonésie 2 

 

Turecko 7 

Polsko 2 

 
Velká Británie 6 

Jižní Afrika 1 

 
Itálie 5 

Ostatní země 2 

 
Ostatní země 59 

Celkem 271 

 

Celkem 271 
  
Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu  Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu       

MS Excel na základě dat z [32].                                               MS Excel na základě dat z [32].  

 

 
Trhy s koksem a koksovatelným uhlím jsou neoddělitelně spojeny, protoţe koks je vyráběn z 

koksovatelného uhlí. V průběhu posledních deseti let se koks a koksovatelné uhlí staly 

významnou sloţkou výrobních nákladů výrobců surového ţeleza a oceli kvůli rostoucí 

poptávce po dovozech koksovatelného uhlí a sníţení vývozu levného koksu z Číny. Na 

přelomu roku 2009/2010 došlo stejně, jako u ţelezné rudy k zavedení čtvrtletního 

mechanismu stanovování cen koksovatelného uhlí namísto ročních smluv, a po vzoru trhu 

s ţeleznou rudou jsou i zde tendence k dalšímu zkracování cenového období. Ceny koksu jsou 

zpravidla stanovovány měsíčně anebo čtvrtletně.  

 

1.2   Přímá redukce  

 Přímá redukce ţelezné rudy je výrobním procesem, jehoţ účelem je výroba ţeleza 

z ţelezných rud pomocí redukčního plynu získaného z plynu zemního. Tento proces, na rozdíl 

od vysokopecní výroby surového ţeleza není zaloţen na pouţití koksu, jako redukčního 

činidla. U procesu přímé výroby ţelezné rudy probíhá redukce oxidů ţeleza z pevného stavu, 

to znamená, ţe redukce probíhá za teploty niţší, neţ je teplota tavení. Výsledný produkt je 

rovněţ v pevném stavu ve formě kusové rudy nebo pelet, které se dále briketují za horka na 

tzv. brikety (HBI - Hot Briquetted Iron). Ţelezné brikety jsou kompaktní formou přímo 
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redukovaného ţeleza pro snadnou přepravu, manipulaci a skladování. Přímo redukované 

ţelezo (DRI - Direct Reduced Iron) se vyznačuje vysokým obsahem ţeleza, typicky okolo                

90 – 94 % [33] a pouţívá se jako surovina převáţně do elektrických obloukových pecí, 

nicméně pouţívá se i do kyslíkových konvertorů a vysokých pecí. V roce 2010 bylo ve světě 

vyprodukováno přes 70 mil. tun DRI (viz Tabulka 14 – Světová produkce DRI).  

 Tabulka 14 – Světová produkce DRI 

Světová produkce DRI (mil. tun) 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

0,79 2,81 7,14 11,17 17,68 30,67 43,78 56,99 70,37 
 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [34]. 

 

V následujícím grafu č. 1 je znázorněno, jak se světová produkce DRI postupně zvyšovala od 

roku 1970. 

   Graf 1 – Světová produkce DRI 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [34]. 

 

V následující tabulce č. 15 je uvedeno 10 největších světových výrobců přímo redukovaného 

ţeleza. Z tabulky je zřejmé, ţe se DRI vyrábí v zemích, kde je dostatek levného zemního 

plynu potřebného k výrobě, dostupnost ţelezné rudy a omezená nabídka kvalitního šrotu.  
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      Tabulka 15 - Deset největších výrobců DRI v roce 2010 

10 největší výrobců DRI v roce 2010 (mil. tun) 

Indie 26,30 

Írán 9,35 

Mexiko 5,36 

Saudská Arábie 4,93 

Rusko 4,47 

Venezuela 3,79 

Egypt 2,96 

Malajsie 2,39 

Katar 2,15 

Trinidad a Tobago 1,75 

Zbytek světa 6,92 

Celkem 70,37 

 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [34] a [35]. 

 

Daleko největším světovým výrobcem přímo redukovaného ţeleza je Indie, kde se 60 % [35] 

z celkové produkce oceli vyrábí v elektrických obloukových pecích. Země patří k největším 

producentům ţelezné rudy a je zde dobrá dostupnost levného zemního plynu, na druhou 

stranu země musí dováţet koksovatelné uhlí, coţ jen podporuje růst produkce DRI a oceli 

v EOP. Z grafu č. 2 je patné, ţe 10 největších světových výrobců DRI tvořilo 90 % z celkové 

světové produkce v roce 2010. 

   Graf 2 – Největší výrobci DRI v roce 2010 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [34] a [35]. 
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V roce 2010 bylo dodáno zhruba 7,5 mil. tun komerčního DRI, jak je patrné z tabulky č. 16. 

      Tabulka 16 – Největší světoví dovozci DRI 

Největší světoví dovozci DRI (tis. tun) 

Země 2009 2010 

USA 1 016 1 601 

Čína 1 778 1 379 

Jižní Korea 323 676 

Španělsko 253 577 

Německo 285 425 

Kanada 253 417 

Nizozemsko 328 370 

Ukrajina 128 346 

Turecko 77 277 

Itálie 147 241 

Zbytek světa 676 1 075 

Celkem 5 264 7 384 
 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [22]. 

 

Největšími světovými dovozci přímo redukovaného ţeleza jsou USA a Čína, které v roce 

2010 dovezly více neţ 40 % z celkového světového obchodu s DRI (viz Graf 3 – Největší 

světoví dovozci DRI v roce 2010). 

Graf 3 - Největší světoví dovozci DRI v roce 2010 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [22]. 

 

Největšími světovými vývozci DRI v roce 2010 byly Venezuela, Rusko a Trinidad a Tobago, 

které s vývozy ve výši 5,9 mil. tun tvořily téměř 79 % světových dodávek [22]. 
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2.   Analýza trhu se surovým železem 

 Cílem této kapitoly je identifikovat základní souvislosti mezinárodního trhu se 

surovým ţelezem. Převáţná většina světové vysokopecní produkce surového ţeleza je 

vyrobená a spotřebovaná v rámci integrovaných hutních závodů, kde je surové ţelezo v tekuté 

formě dopravováno přímo do ocelárny ke zkujňování v kyslíkovém konvertoru, kde se 

odstraní prvky jako je síra, křemík, uhlík, mangan a fosfor. Finálním produktem takového 

procesu je ocel. Zbývající část světové produkce surového ţeleza je vyráběná samostatnými 

výrobci surového ţeleza a integrovanými hutními závody za účelem prodeje dvěma různým 

spotřebitelům, slévárnám a ocelárnám. Světový trh se surovým ţelezem, které je určeno 

k prodeji, lze tedy rozdělit podle typu spotřebitele na dva zcela odlišné trhy, na trh 

slévárenský a ocelárenský. Surové ţelezo určené k prodeji je označováno jako komerční 

surové ţelezo (merchant pig iron), které můţeme definovat jako surové ţelezo, které bude 

spotřebováno v jiném, neţ ve vlastním zařízení výrobce. Komerční surové ţelezo je dodáváno 

v tekuté formě přímo do ocelárny ve speciálních ţelezničních vozech anebo je prodáváno ve 

zpevněné formě, to je v ingotech neboli tzv. houskách. Hmotnost a tvar housek je dán typem 

licího stroje. 

 

Světový trh s komerčním surovým ţelezem lze přirovnat k jakémukoliv komoditnímu trhu. 

Výrobce surového ţeleza se po uzavření smlouvy zavazuje dodat na stanovené místo určení 

dohodnuté mnoţství v dohodnutém termínu. Kupující se zavazuje k odběru za dohodnutou 

cenu. Stejně jako výrobci oceli či jiných komodit, výrobci surového ţeleza prodávají 

produkci, která ještě nebyla vyrobena. Obvykle v prvních 14 dnech jednoho měsíce dochází 

k prodeji produkce měsíce druhého. Tato produkce je pak odeslána ještě týţ měsíc anebo 

v měsíci dalším, v pořadí třetím. Takţe například v lednu dochází k prodeji surového ţeleza, 

které bude vyrobeno v únoru a odesláno v březnu. Na rozdíl od jiných komodit se na 

světových obchodních burzách se surovým ţelezem neobchoduje, takţe výrobci surového 

ţeleza uzavírají smlouvy přímo s odběrateli, kterými jsou buď přímo spotřebitelé, anebo 

obchodní společnosti, které od výrobců nakupují vetší mnoţství, která pak dále prodávají 

svým jednotlivým zákazníkům.   
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2.1   Surové železo 

 Pod tímto pojmem se skrývá slitina ţeleza s uhlíkem a s dalšími prvky, jako jsou 

mangan, křemík, síra a fosfor. Obsah uhlíku v surovém ţeleze je okolo 4 %. Při výrobě 

surového ţeleza je moţné ovlivňovat obsahy jednotlivých prvků dle poţadavků konečných 

zákazníků kromě obsahu uhlíku, který je dán technologií výroby a vstupními surovinami, 

především koksem. Surové ţelezo, jak je jiţ dříve zmíněno, je určeno pro další zpracování v 

ocelárnách nebo slévárnách. 

 

 

Obecně lze říci, ţe existují tři hlavní typy surového ţeleza, které slouţí různým účelům. 

Prvním typem je ocelárenské surové ţelezo neboli basic pig iron, které jak jiţ samotný název 

napovídá, slouţí k výrobě oceli. Další dva typy jsou slévárenská surová ţeleza, která se 

pouţívají k výrobě litiny. Nicméně k výrobě litiny se pouţívá i ocelárenské surové ţelezo. 

Hlavní rozdíl mezi surovým ţelezem určeným pro výrobu oceli a pro výrobu litiny spočívá v 

obsahu křemíku. Dle chemického sloţení se surová ţeleza rozdělují na: 

 

- Ocelárenská (basic pig iron), která se dále zpracovávají různými zkujňovacími procesy na 

ocel. 

 

- Slévárenská (hematit), která jsou určená pro slévárny k výrobě odlitků z šedé litiny (litina 

s lupínkovým grafitem). 

 

- Slévárenská (nodulární), která jsou určená pro slévárny k výrobě odlitků z tvárné litiny 

(litina s kuličkovým grafitem). 

 

Typické chemické sloţení základních třech typů surového ţeleza je uvedeno v tabulce č. 17. 

Tabulka 17 - Typické chemické složení třech hlavních typů surového železa 

Typické chemické složení třech hlavních typů surového železa (%) 

Chemický prvek Ocelárenské/BPI Hematit Nodulár 

Si < 1,5 1,5 - 3,5 0,5 - 1,5 

C 3,5 - 4,5 3,5 - 4,5 3,5 - 4,5 

Mn 0,5 – 1,0 0,5 – 1,0 < 0,05 

P < 0,12 < 0,12 ~ 0,05 

S max. 0,05 max. 0,05 max. 0,05 
 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [36]. 
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V praxi se ovšem vyuţívají surová ţeleza, která neodpovídají svým sloţením ani jednomu ze 

základních. Mezinárodní označení ocelárenského surového ţeleza dle ČSN EN 10001 je Pig-

P2. Označení hematitu Pig-P1 Si a noduláru Pig-Nod (viz Příloha 2 - Rozdělení surových 

ţelez podle ČSN a GOST). Nejdraţším surovým ţelezem bývá zpravidla hematit, naopak 

ocelárenské surové ţelezo bývá obvykle nejlevnější. 

2.2   Produkce surového železa  

 Světová produkce surového ţeleza dosáhla 1,082 mld. tun v roce 2011 [37]. To je 

historicky nejvyšší úroveň a téměř dvojnásobek toho, kolik bylo vyprodukováno v roce 2000 

(viz Graf 4 – Světová produkce surového ţeleza).  

                          Graf 4 – Světová produkce surového železa 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [35]. 

 

Z grafu č. 4 je patrné, ţe produkce surového ţeleza má rostoucí tendenci. Od roku 1980 do 

roku 2000 se však produkce výrazně nezměnila. Aţ s příchodem nového tisíciletí došlo 

k výraznějšímu nárůstu díky Číně, coţ je přehledně znázorněno v grafu č. 5, ze kterého je 

zřejmé, ţe zatímco se v Evropě, Severní Americe a SNS produkce surového ţeleza výrazněji 

nezměnila za posledních 20 let, v Číně došlo k raketovému vzestupu produkce surového 

ţeleza a oceli, coţ mělo za následek větší hlad po surovinách, který jak jiţ dříve bylo 

zmíněno, vedl k prudkému nárůstu cen surovin a ke změnám v cenových mechanismech. 
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Graf 5 – Produkce surového železa od roku 1992 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [35]. 

 

V následujícím grafu č. 6 lze vidět, ţe světová produkce surového ţeleza závisí na světové 

poptávce po oceli. Z grafů č. 5 a č. 6 je zcela zřejmé, ţe od roku 2000 je světová produkce 

surového ţeleza taţena čínskou spotřebou oceli.  

 

          Graf 6 – Produkce surové oceli a surového železa od roku 1992 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [35]. 

V letech 2008 – 2009 došlo vlivem světové hospodářské krize k poklesu poptávky a tím k 

poklesu světové produkce oceli a surového ţeleza.  
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2.2.1   Největší světoví výrobci 

 Největším výrobcem surového ţeleza na světě je Čína. V roce 2011 tvořila 58% podíl 

na celkové světové produkci. To je výrazný nárůst oproti 23 % v roce 2000. V tabulce č. 18 je 

uveden seznam deseti největších výrobců surového ţeleza, kteří dohromady tvoří téměř 90 % 

světové produkce surového ţeleza, jak lze vidět v grafu č. 7.  

       Tabulka 18 – Deset největších výrobců surového železa v roce 2011 

10 největších výrobců surového železa v roce 
2011 (tis. tun) 

Čína 629 693 

Japonsko 81 028 

Rusko 48 120 

Jižní Korea 42 218 

Indie 38 900 

Brazílie 33 243 

USA 30 233 

Ukrajina 28 867 

Německo 27 795 

Zbytek světa 122 633 

Celkem 1 082 730 
 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [35]. 

 

Graf 7 - Největší světoví výrobci surového železa v roce 2011 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [35]. 
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2.2.2   Typy výrobců komerčního surového železa 

 Trh s komerčním surovým ţelezem je tvořen prakticky třemi typy výrobců. Prvním 

typem jsou integrované hutní závody, které prodávají své přebytečné surové ţelezo anebo 

mají jednu či více vysokých pecí určených přímo k výrobě komerčního surového ţeleza. 

Primárním účelem integrovaných závodů je ovšem produkce oceli. Druhým typem jsou 

samostatní výrobci surového ţeleza (merchant pig iron producers), jejichţ primárním účelem 

je produkce surového ţeleza. Nejvíce těchto výrobců se nachází v Brazílii, Rusku, Indii a 

Číně. Třetím typem jsou výrobci titanové strusky. Vysoce čisté surové ţelezo zde vzniká při 

výrobě, jako vedlejší produkt. Primárním účelem těchto výrobců je tedy produkce titanové 

strusky. Tito výrobci nejsou svázáni a ovlivňováni trhy s ocelí a surovým ţelezem, ale trhem s 

titanovou struskou, který se můţe chovat zcela odlišně. Je tedy zřejmé, ţe pouze pro 

samostatné výrobce je výroba surového ţeleza primárním účelem, pro zbývající dva je prodej 

surového ţeleza pouze trţní příleţitostí.  

 

2.3   Největší vývozci a dovozci surového železa 

 Největšími světovými vývozci surového ţeleza jsou Rusko, Brazílie a Ukrajina. Podíl 

těchto států na celkovém světovém vývozu bývá podle [22] okolo 70 %. Mezinárodní obchod 

se surovým ţelezem byl v roce 2010 přes 11 mil. tun. To je prakticky beze změny ve srovnání 

s rokem 2009, kdy došlo k 30% poklesu mezinárodního obchodu kvůli světové ekonomické 

krizi, jak lze vidět v tabulce č. 19.  

         Tabulka 19 - Největší vývozci surového železa 

Největší vývozci surového železa (tis. tun) 

Země 2008 2009 2010 

Rusko 5 690 4 077 3 677 

Brazílie 6 300 3 158 2 309 

Ukrajina 1 472 1 982 1 695 

Čína 251 237 707 

Jižní Afrika 558 577 624 

Indie 613 397 521 

Zbytek světa 2 490 2 110 1 601 

Celkem 17 374 11 926 11 134 
 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [22] a [35]. 
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Z grafu č. 8 je zcela zřejmé, kteří vývozci ovládali světový vývoz surového ţeleza v roce 

2010. 

Graf 8 - Největší vývozci surového železa v roce 2010 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [22] a [35]. 

 

Největšími světovými dovozci surového ţeleza jsou USA, Čína, Jiţní Korea, Itálie, Turecko, 

Německo a Španělsko. Podíl těchto největších dovozců na celkovém světovém dovozu činil 

v roce 2010 téměř 76 %, jak je patrné z tabulky č. 20 a následujícího grafu č. 9.  

 

        Tabulka 20 - Největší dovozci surového železa 

Největší dovozci surového železa (tis. tun) 

Země 2008 2009 2010 

USA 4 978 2 424 3 511 

Čína 356 3 616 1 360 

Itálie 2 238 897 1 001 

Jižní Korea 1 217 754 1 033 

Turecko 803 772 565 

Německo 713 408 536 

Španělsko 688 381 444 

Zbytek světa 6 381 2 674 2 684 

Celkem 17 374 11 926 11 134 

 
Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [22] a [35]. 

 
V letech 2009 – 2010 výrazně vzrostl dovoz surového ţeleza do Číny v porovnání 

s předchozími léty, čímţ si Čína vyslouţila místo mezi hlavními světovými dovozci. 

Dlouhodobě největším světovým dovozcem surového ţeleza jsou USA, které v posledních 
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několika letech stabilně dováţí téměř třetinu světového obchodu se surovým ţelezem. Itálie je 

stabilně největším evropským dovozcem.  

Graf 9 - Největší dovozci surového železa v roce 2010 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [22] a [35]. 

 

V roce 2011 bylo podle [38] do Turecka dovezeno přes 1,14 mil. tun surového ţeleza, to je 

více neţ dvakrát tolik oproti roku 2010 a je to historicky nejvyšší dovoz vůbec. Turecko se tak 

stává stále významnějším hráčem na trhu se surovým ţelezem.   
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2.3.1   Rusko 

 Rusko je třetím největším výrobcem a jedním ze tří největších vývozců surového 

ţeleza na světě. V roce 2010 zde bylo vyprodukováno téměř 48 mil. tun surového ţeleza, 

z toho bylo vyvezeno téměř 3,7 mil. tun. V roce 2011 zde bylo vyprodukováno jiţ více neţ   

48 mil. tun surového ţeleza. Přehled ruských vývozů a největších vývozních destinací v letech 

2009 – 2010 je uveden v tabulce č. 21. 

       Tabulka 21 – Vývoz surového železa z Ruska 

Vývoz surového železa z Ruska (tis. tun) 

Země 2009 2010 

USA 751 1 060 

Itálie 457 452 

Jižní Korea 265 289 

Čína 864 265 

Turecko 328 259 

Španělsko 167 207 

Německo 213 204 

Japonsko 89 204 

Taiwan 135 202 

Zbytek světa 808 535 

Celkem 4 077 3 677 

  
Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [22] a [35]. 

 

V následujícím grafu č. 10 je zobrazen přehled jednotlivých ruských vývozních destinací 

v roce 2010. Z tabulky a grafu je zřejmé, ţe Evropa a Spojené státy americké jsou dlouhodobě 

největšími odběrateli ruského surového ţeleza.  

Graf 10 - Ruský vývoz surového železa v roce 2010 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [22] a [35]. 
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Výjimkou byl rok 2009, kdy Čína výrazně zvýšila dovoz surového ţeleza od největších 

světových vývozců. Největším evropským odběratelem ruského surového ţeleza je stabilně 

Itálie. 

 

Ruský trh s komerčním surovým ţelezem je tvořen integrovanými hutními závody a 

samostatnými výrobci surového ţeleza. Velkou část ruského vývozu surového ţeleza tvoří tito 

tří samostatní výrobci surového ţeleza:  

 

Tulachermet – největší světový vývozce a samostatný výrobce surového ţeleza vůbec,          

3 vysoké pece, výrobní kapacita okolo 2,5 mil. tun ročně, v roce 2010 společnost vyrobila    

2,1 mil. tun surového ţeleza [39]. 

 

Svobodny Sokol  - 2 vysoké pece, výrobní kapacita téměř 0,8 mil. tun ročně [40]. 

 

Kosaya Gora Iron Works – 2 vysoké pece, výrobní kapacita okolo 0,5 mil. tun ročně, závod 

produkuje rovněţ vysokopecní feromangan [41]. 

 

Tito výrobci jsou víceméně jedinými samostatnými výrobci surového ţeleza v Rusku. 

K dalším známým výrobcům komerčního surového ţeleza patří na ruském trhu tyto 

integrované hutní závody: 

 

Novolipetsk Steel (NLMK) - čtvrtý největší výrobce oceli v Rusku, 5 vysokých pecí, výrobní 

kapacita přes 12 mil. tun ročně, produkuje pouze ocelárenské surové ţelezo, v roce 2010 

společnost prodala téměř 650 000 tun surového ţeleza v USA, Evropě a SNS [42]. 

 

Ural Steel – 4 vysoké pece, v roce 2010 vyprodukoval přes 2,6 mil. tun surového ţeleza, 

závod produkuje rovněţ vysokopecní feromangan, závod je dceřinou společnosti největšího 

ruského producenta ţelezné rudy Metalloinvest [43]. 

 

Chusovoy Metallurgical Works – 2 vysoké pece, výrobní kapacita téměř 1 mil. tun ročně, 

závod produkuje rovněţ ferovanad [44]. 
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2.3.2   Brazílie 

 V Brazílii je okolo 80 – 90 malých samostatných výrobců surového ţeleza [45], kteří 

se nacházejí na severu, středozápadu a jihovýchodu země. Výrobci ze severních brazilských 

států Pará a Maranhão vyváţí téměř výhradně do USA. Výrobci ze středu a jihu země (státy 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais a Espírito Santo) jsou rovněţ závislí na vývozech do USA, 

nicméně ve srovnání se severními státy je objem vývozu do jiných zemí větší. Nejvíce 

výrobců se nachází ve státě Minas Gerais. Samostatní brazilští výrobci surového ţeleza 

nepouţívají k výrobě ve svých mini vysokých pecích koks, tudíţ nepotřebují dováţet 

koksovatelné uhlí. Jejich výroba je zaloţena na pouţití dřevěného uhlí. Výhodou výroby 

z dřevěného uhlí je čistota surového ţeleza určeného k výrobě tvárné litiny. Nicméně výroba z 

dřevěného uhlí má negativní dopady na ţivotní prostředí plynoucí z nezákonného odlesňování 

amazonského deštného pralesa [46]. Několik brazilských výrobců surového ţeleza si však 

pěstuje své vlastní eukalyptové lesy, které jim slouţí k produkci dřevěného uhlí. Integrované 

hutní závody v Brazílii produkují surové ţelezo v klasických vysokých pecích pro vlastní 

spotřebu. Zde je uvedeno několik větších samostatných výrobců surového ţeleza 

z jednotlivých států:  

 

Minas Metais Exportadora – největší výrobce surového ţeleza v jiţní části země, nachází se 

ve státě Minas Gerais, 17 mini vysokých pecí, výrobní kapacita okolo 2,5 mil. tun ročně [47]. 

 

Ironminas – 18 mini vysokých pecí, nachází se ve státě Minas Gerais, výrobní kapacita okolo 

1,3 mil. tun ročně [48]. 

 

Vetorial Siderurgia – 5 mini vysokých pecí, nachází se ve státě Mato Grosso do Sul, výrobní 

kapacita okolo 0,75 mil. tun ročně [49]. 

 

Viena Siderurgica – 6 mini vysokých pecí, nachází se ve státě Maranhão, výrobní kapacita 

okolo 0,5 mil. tun ročně [50]. 

 

Siderúrgica Pitangui - nachází se ve státě Minas Gerais, výrobní kapacita přes 350 000 tun 

ročně [51]. 
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Indústria Siderúrgica Viana Ltda. (INSIVI) – 4 mini vysoké pece, nachází se ve státě 

Minas Gerais, výrobní kapacita 300 000 tun ročně [52]. 

 

Brazílie vyvezla v roce 2009 více neţ 3,1 mil. tun surového ţeleza, v roce 2010 vývoz poklesl 

na 2,3 mil. tun, jak lze vidět v tabulce č. 22. 

        Tabulka 22 - Vývoz surového železa z Brazílie 

Vývoz surového železa z Brazílie (tis. tun) 

Země 2009 2010 

USA 1 263 1 573 

Taiwan 216 162 

Jižní Korea 281 151 

Čína 1 072 117 

Zbytek světa 326 306 

Celkem 3 158 2 309 

 
 Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [22] a [35]. 

 

V následujícím grafu č. 11 je zobrazen přehled jednotlivých brazilských vývozních destinací 

v roce 2010. Z  grafu je zcela zřejmé, ţe vývoz surového ţeleza z Brazílie závisí na Spojených 

státech, které jsou dlouhodobě největšími odběrateli brazilského surového ţeleza.  

Graf 11 - Brazilský vývoz surového železa v roce 2010 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [22] a [35]. 
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2.3.3   Ukrajina 

 Na ukrajinském trhu se surovým ţelezem figurují pouze integrované hutní závody, 

které prodávají část své produkce na mezinárodním trhu anebo provozují jednu či více 

vysokých pecí jen za účelem výroby surového ţeleza určeného k prodeji. K hlavním 

producentům surového ţeleza na Ukrajině patří: 

 

ArcelorMittal Kryvyi Rih – největší integrovaný hutní závod na Ukrajině, 6 vysokých pecí, 

výrobní kapacita přes 10 mil. tun ročně, závod je dceřinou společností největšího světového 

výrobce oceli ArcelorMittal [53]. 

 

Ilyich Iron and Steel Works – 5 vysokých pecí, výrobní kapacita přes 5,5 mil. tun ročně, 

závod je dceřinou společností největšího ukrajinského výrobce oceli Metinvest [54]. 

 

Alchevsk Iron and Steel Works – 4 vysoké pece, výrobní kapacita okolo 3,5 mil. tun ročně, 

závod je dceřinou společností druhého největšího ukrajinského výrobce oceli ISD Corporation 

[55]. 

 

Zaporizhstal Integrated Iron & Steel Works – 4 vysoké pece, výrobní kapacita 3,3 mil. tun 

ročně [56]. 

 

Yenakiieve Iron and Steel Works – 3 vysoké pece, výrobní kapacita přes 2,5 mil. tun ročně, 

závod je dceřinou společností největšího ukrajinského výrobce oceli Metinvest [57]. 

 

Donetskstal Iron and Steel Works – 2 vysoké pece, výrobní kapacita okolo 1,7 mil. tun 

ročně [58]. 

 

Ukrajina je třetím největším světovým vývozcem surového ţeleza. V roce 2009 byly ze země 

vyvezeny téměř 2 mil. tun surového ţeleza. V roce 2010 vývoz poklesl na téměř 1,7 mil. tun, 

jak lze vidět v tabulce č. 23. 
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       Tabulka 23 - Vývoz surového železa z Ukrajiny 

Vývoz surového železa z Ukrajiny (tis. tun) 

Země 2009 2010 

USA 156 729 

Itálie 253 371 

Turecko 417 245 

Čína 905 131 

Zbytek světa 251 219 

Celkem 1982 1695 

 
Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [22] a [35]. 

 

V následujícím grafu č. 12 je zobrazen přehled jednotlivých ukrajinských vývozních destinací 

v roce 2010. Z  grafu je zřejmé, ţe téměř 80% vývozu šlo v tomto roce do USA, Itálie a 

Turecka. Poslední dvě uvedené země jsou dlouhodobě největšími odběrateli ukrajinského 

surového ţeleza.  

Graf 12 - Ukrajinský vývoz surového železa v roce 2010 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [22] a [35]. 

 

V roce 2011 se podle [38] ukrajinský vývoz surového ţeleza do Turecka zvýšil na téměř 0,5 

mil. tun, coţ je historicky nejvyšší vývoz surového ţeleza z Ukrajiny do Turecka vůbec.  
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2.3.4   Jižní Afrika, Kanada a Norsko 

 Jak jiţ bylo dříve zmíněno, třetím typem výrobců surového ţeleza jsou výrobci 

titanové strusky, kteří produkují vysoce čisté surové ţelezo určené pro výrobu tvárné litiny, 

jako vedlejší produkt. Tito výrobci se nacházejí v Jiţní Africe, Kanadě a Norsku. 

   

Rio Tinto Iron & Titanium – surové ţelezo Sorelmetal s velmi nízkým obsahem manganu, 

fosforu, síry a dalších neţádoucích prvků se vyrábí v závodech QIT - Fer et Titane Inc. v 

Kanadě a Richards Bay Titanium v Jihoafrické republice [59]. 

 

ERAMET Titanium & Iron - surové ţelezo se vyrábí v závodu Tyssedal v Norsku, výrobní 

kapacita je asi 110 000 tun vysoce čistého surového ţeleza ročně [60]. 

 

Exxaro – surové ţelezo s nízkým obsahem manganu se vyrábí v provinciích Západní Kapsko 

a KwaZuzu-Natal v Jihoafrické republice [61]. 

 

2.3.5   Střední Evropa 

 Ve střední Evropě se nachází několik integrovaných hutních závodů, ale pouze jeden 

samostatný výrobce surového ţeleza. Zde uvádím některé výrobce, o kterých jsem byl 

schopen zjistit, ţe se zabývají prodejem surového ţeleza. 

 

Česká republika 

V České republice se výrobou surového ţeleza zabývají pouze integrované hutní závody, 

ArcelorMittal Ostrava a.s. a Třinecké ţelezárny, a.s. 

 

ArcelorMittal Ostrava – 4 vysoké pece, výrobní kapacita přes 4 mil. tun ročně, závod je 

dceřinou společností největšího světového výrobce oceli ArcelorMittal [62]. 

 

Třinecké železárny  - 2 vysoké pece, výrobní kapacita přes 2 mil. tun ročně, komerční surové 

ţelezo se vyrábí pouze v době kaţdoroční plánované odstávky kyslíkové konvertorové 

ocelárny, vyrábí se pouze ocelárenské surové ţelezo [63]. 

 



35 

 

Slovensko  

U.S. Steel Košice – jediný integrovaný výrobce oceli na Slovensku, 3 vysoké pece, závod je 

dceřinou společností největšího amerického výrobce oceli U. S. Steel Corporation [64]. 

 

Polsko 

ArcelorMittal Poland – největší integrovaný hutní závod v Polsku, představuje přibliţně            

70 % polské produkce oceli, společnost se skládá ze šesti závodů nacházejících se ve městech 

Dąbrowa Górnicza, Krakov, Sosnowiec, Świętochłowice a Chorzów, 4 vysoké pece, výrobní 

kapacita téměř 7 mil. tun ročně, společnost je dceřinou společností největšího světového 

výrobce oceli ArcelorMittal [65]. 

 

Německo 

V Německu je několik integrovaných hutních závodů, ale pouze jeden samostatný výrobce 

komerčního surového ţeleza. 

DK Recycling und Roheisen – jediný výrobce na světě, který vyrábí surové ţelezo z 

ţelezných odpadů, 2 vysoké pece, výrobní kapacita přes 300 000 tun ročně, vyrábí pouze 

slévárenské surové ţelezo [66]. 

 

Maďarsko  

ISD Dunaferr Group – 2 vysoké pece, výrobní kapacita asi 1,5 mil. tun ročně, závod je 

dceřinou společností druhého největšího ukrajinského výrobce oceli ISD Corporation [67]. 

 

V příloze (viz Příloha 4 - Vysoké pece ArcelorMittal v Evropě) je uveden seznam veškerých 

evropských vysokých pecí společnosti ArcelorMittal. Obě dvě vysoké pece v belgickém 

Liege (Lutych) uzavřela společnost ArcelorMittal natrvalo v roce 2011. 
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3.   Analýza nákladové závislosti surového železa na surovinách  

 Tato část diplomové práce se zabývá závislostí surového ţeleza na vstupních 

surovinách. Jak jiţ bylo dříve zmíněno, vysokopecní produkce surového ţeleza je zaloţena na 

ţelezné rudě a koksu. Tyto dvě suroviny tak zákonitě tvoří převáţnou část výrobních nákladů. 

Na základě odlišných skutečností, které jsem měl moţnost po celou dobu studia teoretických 

zdrojů i praktických informací z jednotlivých provozů, případně trhů získat, jsem dospěl k 

závěru, ţe nákladová závislost je ovlivněna celou řadou faktorů, a proto se v jednotlivých 

případech výrazně liší. Za všechny uvádím v následujícím textu tři příklady, na jejichţ 

základě je moţno tyto odlišnosti analyzovat. Zdrojem dat k prvnímu příkladu byla konzultace 

s akademickým odborníkem na výrobu surového ţeleza doc. Ing. Jánem Kretem, CSc., od 

něhoţ byla získána kalkulace nákladů v procentuálním vyjádření, která je uvedena v tabulce č. 

24. 

Tabulka 24 – Kalkulace nákladů úplných vlastních nákladů pevného surového železa 

Položka 
Struktura 

nákladů (%) 

Kovonosná vsázka celkem 49,20 

z toho aglomerát vlastní 10,80 

Přísady celkem 0,06 

Koks celkem 31,50 

z toho vlastní koks 26,40 

Olej 3,08 

Odpad -0,09 

Vsázka celkem 83,75 

Mzdy včetně pojištění 0,69 

Přímá energie 7,10 

Režijní materiál  0,90 

Režijní energie 1,94 

Opravy 1,48 

Přepravné 0,85 

Služby 2,51 

Odpisy 1,06 

Zásobovací režie 0,20 

Výrobní režie 0,90 

Ostatní 1,05 

Zpracovací náklady celkem 18,68 

Vedlejší výrobky (pára, plyn) -5,33 

Úplné vlastní náklady tekutého Fe 97,10 

Náklady na lití 2,90 

Úplné vlastní náklady pevného Fe 100,00 
 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat získaných od doc. Ing. Jána Kreta, 

CSc. 
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Zdrojem dat k druhému příkladu byl článek [69], ze kterého byla získána struktura nákladů na 

výrobu surového ţeleza vysokopecním procesem a technologii Corex
2
, která je uvedena v 

tabulce č. 25.   

Tabulka 25 - Struktura nákladů na výrobu surového železa vysokopecním procesem a technologii Corex 

Struktura nákladů (%) 

Položka Vysoká pec Corex 

Ruda a přísady 40 35,5 

Koks, uhlí 30 23,7 

Energie 10 21,5 

Fixní náklady 20 19,3 
 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [69]. 

 

 

Třetím a posledním zdrojem dat byla konzultace s odborníky z praxe, kteří byli ochotni 

poskytnout průměrné roční výrobní náklady surového ţeleza Třineckých ţelezáren, které jsou 

uvedeny v tabulce č. 26. 

Tabulka 26 - Průměrné roční výrobní náklady surového železa Třineckých železáren 

Položka 
Struktura 

nákladů (%) 

Kovonosná vsázka celkem 54,00 

Přísady celkem 0,10 

Palivo 40,00 

Výrobní režie 0,40 

Energie 4,00 

Opravy 0,50 

Služby 0,20 

Odpisy 0,80 

Vsázka celkem 100,00 
 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat získaných vlastním výzkumem. 

 

Podíl kovonosné vsázky a paliv na celkových výrobních nákladech surového ţeleza se u 

různých výrobců surového ţeleza můţe výrazně lišit, jak lze vidět na příkladech získaných 

z tří různých zdrojů, kde se tento podíl pohybuje od 70 % aţ do 94 %. Na základě těchto 

získaných dat a konzultace s odborníky z Třineckých ţelezáren lze orientačně stanovit, ţe 

kovonosná vsázka a palivo tvoří v průměru 85 % výrobních nákladů surového ţeleza.  

                                                 
2
 Technologie tavné redukce, jedná se o výrobu tekutého ţeleza bez pouţití koksu a vysoké pece. 
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4.   Faktory ovlivňující cenu surového železa  

 Cena surového ţeleza na trhu je ovlivňována celou řadou faktorů. Abych mohl provést 

analýzu těchto faktorů na skutečných cenách, musel jsem nejdříve provést sekundární výzkum 

dostupných dat, která by byla vzájemně srovnatelná za stejné období, a mohla tak být 

zkoumána. Na základě tohoto výzkumu jsem byl schopen vytvořit grafy, které dokumentují 

reálné závislosti mezi cenami surového ţeleza a cenami jednotlivých faktorů. Faktory 

ovlivňující cenu surového ţeleza jsem si rozdělil do dvou skupin, které jsem nazval primární a 

sekundární. Tyto názvy jsou mnou pouţity pouze pro přehlednost této diplomové práce a 

netřeba pod nimi hledat nějaký hlubší význam. Analyzovaným časovým úsekem pro 

stanovení primárních faktorů je „pokrizové“ období od konce roku 2009 do začátku roku 

2012. Data z let 2008 – 2009 jsem pro definování stávajících závislostí nepouţil, protoţe 

v této době došlo k extrémním výkyvům na trzích s komoditami v souvislosti s propuknutím 

celosvětové hospodářské krize. Z analýzy různých cenových vývojů je zřejmé pouhým 

pohledem, ţe primárními faktory způsobujícími změnu ceny surového ţeleza jsou suroviny, 

suplementy/substituty a finální produkty. Identifikace faktorů pozorováním je podpořena 

korelační analýzou, která umoţňuje posoudit, jaký je vzájemný vztah mezi příslušnými 

proměnnými. Mezi sekundární faktory ovlivňující cenu surového ţeleza patří vývoj a stav 

světové ekonomiky, vývoj kurzů měn, přírodní vlivy a vlivy způsobené lidským faktorem. 

Lze tedy říci, ţe sekundárními faktory jsou takové faktory, které ovlivňují nabídku a poptávku 

po primárních faktorech. 

 

4.1   Primární faktory 

 Na základě dřívějších poznání, základních znalostí trhu a zkoumaných dat jsem zjistil, 

ţe primárními faktory, které ovlivňují cenu surového ţeleza, jsou ţelezná ruda, koksovatelné 

uhlí a koks, šrot a konečné výrobky z oceli. Vytvořené grafy v následující části diplomové 

práce jsou zaloţeny na aritmetických průměrech cenových rozpětí získaných od předních 

nezávislých poskytovatelů informací z ocelářského odvětví. Zveřejněná cenová rozpětí za 

určité období jsou zaloţena na cenových nabídkách a uzavřených smlouvách, které jsou 

ověřeny u všech účastníků trhu, tedy u prodávajících, kupujících a obchodníků [70]. 
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4.1.1   Vývoj cen surového železa 

 Aby bylo moţné na grafech analyzovat faktory, které ovlivňují cenu surového ţeleza, 

zvolil jsem si z nasbíraných dat jeden cenový vývoj surového ţeleza pocházejícího z SNS (viz 

Graf 13 – Cenový vývoj surového ţeleza z SNS), který jsem dále porovnával s  vývoji cen 

různých komodit za stejné časové období. Zvolený cenový vývoj jsem si nazval jako 

referenční na základě konfrontace s jinými cenovými vývoji surového ţeleza z SNS 

získanými z jiných zdrojů (viz Graf 14 - Vývoj cen surových ţelez z SNS). Jedná se o 

ocelárenské surové ţelezo a pod pojmem SNS mám na mysli Rusko a Ukrajinu, státy které 

jsou největšími dodavateli komerčního surového ţeleza na evropský trh. Dodávky do Evropy 

z Brazílie jsou v porovnání s těmito státy jen okrajové. Z tohoto důvodu jsem se zaměřil na 

faktory, které ovlivňují cenu surového ţeleza z SNS, i kdyţ lze říci, ţe faktory, které ovlivňují 

cenu surového ţeleza z SNS, ovlivňují i cenu surového ţeleza z Brazílie, protoţe trhy jsou 

vzájemně propojeny nejen díky USA, které tvoří nezanedbatelnou část na vývozech z těchto 

jednotlivých zemí.  

Graf 13 – Cenový vývoj surového železa z SNS 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [71]. 

 
 

Na referenčním cenovém vývoji lze vidět, ţe v roce 2010 docházelo k významným změnám 

ve vývozních cenách surového ţeleza. Během prvního pololetí 2010 cena surového ţeleza na 

bázi FOB přístavy v Černém a Baltském moři vzrostla z 305 USD/t na začátku ledna aţ na 
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522,5 USD/t na začátku května, cena pak běhěm jednoho měsíce sklouzla na 420 USD/t. 

V posledním čtvrtletí roku pak cena kolísala. V roce 2011 sice nedošlo k tak významným 

změnám v cenách, jako v předchozím roce, nicméně lze na cenovém vývoji za dva roky 

vypozorovat podobné cenové trendy. V obou letech došlo k významnému nárůstu cen 

v prvních čtvrtletích a k poklesu cen ke konci roku. Nárůst cen začátkem roku je obvykle 

spojen s návratem účastníků na trh a s doplňováním zásob po svátcích. Pokles cen koncem 

roku je obvykle spojen s poklesem poptávky kvůli vánočním svátkům. Průměrná cena 

ocelárenského surového ţeleza z SNS v roce 2011 byla 497 USD/t, to je o 69 USD/t více ve 

srovnání s průměrnou cenou v roce 2010 ve výši 427 USD/t. 

Graf 14 - Vývoj cen surových želez z SNS 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [71] a [72]. 

 
 

Jak je patrné z grafu č. 14, tak se ceny surového ţeleza získané od různých poskytovatelů 

výrazněji neliší. Závislost referenčního vývoje cen a vývoje cen surového ţeleza z Ukrajiny 

byla testována pomocí korelační analýzy. Při testování závislosti v celém sledovaném období 

byla hodnota korelačního koeficientu 0,97. Byla tedy potvrzena významná vzájemná závislost 

obou cenových vývojů, a tedy lze cenový vývoj surového ţeleza z SNS označit jako 

referenční. Při testování závislosti cenových vývojů ruského a ukrajinského ocelárenského 

surového ţeleza (BPI – basic pig iron) na bázi FOB přístavy v Černém moři (viz Graf 15 - 
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Vývoj cen surového ţeleza z Ruska a Ukrajiny) vyšel korelační koeficient 0,99, coţ značí 

téměř přímou závislost. Z grafu je patrné, ţe cena ruského surového ţeleza je vyšší, neţ cena 

ukrajinského. Nejčastějším rozdílem mezi cenami obou komodit byla v celém sledovaném 

období hodnota 20 USD/t, průměrný rozdíl byl 18,74 USD/t. Důvodem tohoto rozdílu je vyšší 

obsah síry a manganu v ukrajinském surovém ţeleze.  

Graf 15 - Vývoj cen surového železa z Ruska a Ukrajiny 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [72]. 

 
 
 

V následujícím grafu č. 16 jsou zobrazeny cenové vývoje ruského ocelárenského surového 

ţeleza na bázi FOB Černé moře a brazilského surového ţeleza vyváţeného z přístavu Ponta 

da Madeira v severní Brazílii. Z grafu je patrné, ţe faktory, které ovlivňují cenu surového 

ţeleza z SNS, ovlivňují i cenu surového ţeleza z Brazílie. Korelační koeficient obou 

cenových vývojů vyšel 0,93, coţ vypovídá o silné závislosti mezi těmito dvěma komoditami. 

Při bliţším prozkoumání cenových vývojů lze rovněţ vidět, ţe brazilské surové ţelezo ve 

sledovaném období reagovalo na vývoj ruského surového ţelezo s určitým zpoţděním.  
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Graf 16 – Vývoj cen ruského a brazilského surového železa 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [71] a [72]. 

 

Jak je patrné z grafu č. 17 vývoje cen surového ţeleza ze severu a jihu Brazílie jsou téměř 

totoţné. Testováním závislosti pomocí korelační analýzy v celém sledovaném období byla 

potvrzena téměř přímá vzájemná závislost, kdyţ korelační koeficient vyšel 0,99.  

Graf 17 – Vývoj cen surového železa z Brazílie 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [71]. 
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Ceny ocelárenského surového ţeleza na bázi FOB ze severu Brazílie (přístav Ponta da 

Madeira, stát Maranhão) byly ve sledovaném období v průměru o 10 USD/t vyšší, neţ ceny 

stejného surového ţeleza z jiţní Brazílie (přístav Vitoria, stát Espírito Santo). Důvodem 

tohoto rozdílu jsou vyšší přepravní náklady a delší doba dodání do USA z jihu Brazílie.  

 

Vývoje měsíčních cen surových ţelez za období leden 2008 – květen 2011 (viz Graf 18 – 

Vývoje průměrných měsíčních cen surových ţelez) potvrzují, ţe trh se surovým ţelezem lze 

jednotně označit jako světový. Důvodů, proč se cenové vývoje surových ţelez z různých zemí 

kopírují, je několik. Jedním z nich je, ţe trhy se surovinami jsou prakticky ovládány dvěma 

zeměmi, Austrálii a Brazílii, které určují světové ceny ţelezné rudy a koksovatelného uhlí 

v závislosti na největším světovém spotřebiteli, Číně. Tyto ceny pak slouţí, jako referenční 

pro ostatní producenty, kteří podle nich stanovují své ceny. Druhým z nich je, ţe světový 

obchod se surovým ţelezem je z většiny tvořen třemi vývozci, Ruskem, Brazílii a Ukrajinou, 

kteří mají společně jednoho největšího světového odběratele, USA. To vede k tomu, ţe ceny 

vývozců surového ţeleza jsou velice podobné, na coţ jsem jiţ poukazoval v předchozích 

grafech.  

Graf 18 – Vývoje průměrných měsíčních cen surových želez 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [73]. 
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Z grafu č. 18 lze vidět, ţe zdánlivě nesouvisející domácí čínské prodejní ceny surového ţeleza 

včetně 17% DPH od výrobce Hebei Iron and Steel (HBIS), který je největším výrobcem oceli 

v Číně a druhým největším výrobcem oceli na světě [74], jsou ovlivňovány stejnými faktory, 

jako ceny surového ţeleza z Brazílie a SNS. 

 

Na vývoji cen surových ţelez lze opět vidět, ţe brazilské surové ţelezo reaguje na vývoj 

surového ţeleza z SNS s určitým zpoţděním. V tomto případě je to ovšem velice nepřesné 

vlivem průměrných měsíčních cen na to, aby to potvrdilo předchozí hypotézu. Nicméně nelze 

si nevšimnout, ţe na stanovení cen brazilských vývozců surového ţeleza, kteří jsou prakticky 

závislí na vývozech do USA na rozdíl od vývozců z SNS, mají do určité míry vliv ceny 

vývozců z SNS. Největší vliv na ceny brazilských vývozců surového ţeleza mají ovšem 

odběratelé z USA. V následující tabulce č. 27 jsou vypočítány vzájemné korelace cenových 

vývojů těchto surových ţelez. Jednotlivé vzájemné závislosti jsou velmi silné, hlavně mezi 

surovým ţelezem z Brazílie a SNS.  

Tabulka 27 – Korelační matice průměrných měsíčních cen surových želez 

Korelace 
FOB SNS 
Černé/Baltské moře 

FOB Brazílie                   
Ponta da Madeira 

Čína Hebei               
(včetně 17% DPH) 

FOB SNS 
Černé/Baltské moře 

1,00 0,92 0,88 

FOB Brazílie            
Ponta da Madeira 

0,92 1,00 0,77 

Čína Hebei                
(včetně 17% DPH) 

0,88 0,77 1,00 

 
Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě vypočítaných hodnot. 

 

4.1.2   Vývoj cen surového železa a surovin 

 Základními surovinami pro výrobu surového ţeleza jsou ţelezná ruda, koksovatelné 

uhlí a koks. V předchozí kapitole jsem zjistil, ţe podíl těchto vstupních surovin tvoří 

v průměru 85 % výrobních nákladů surového ţeleza, a proto zákonitě musí ovlivňovat cenu 

surového ţeleza. V grafu č. 19 je znázorněn cenový vývoj prachové ţelezné rudy (63,5 % Fe) 

v hlavních čínských přístavech na bázi CFR a referenční cenový vývoj surového ţeleza 

z SNS. Pouhým pohledem je zřejmé, ţe mezi těmito vývoji je určitý vztah. Vzájemná 

závislost obou cenových vývojů byla testována pomocí korelační analýzy s výsledkem 

korelačního koeficientu v celém sledovaném období ve výši 0,85. To potvrzuje významnou 

vzájemnou závislost obou cenových vývojů, coţ je velice zajímavé, kdyţ vezmu v úvahu, ţe 
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se jedná o surové ţelezo od výrobců z Ruska a Ukrajiny, kteří jsou převáţně soběstační 

v ţelezné rudě, a o ţeleznou rudu v čínských přístavech původem z Austrálie, Brazílie či 

Indie. Tyto tři země totiţ tvoří většinu dovozů ţelezné rudy do Číny [75]. 

Graf 19 – Vývoj cen železné rudy a surového železa 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [71]. 

 

Lze tedy obecně říci, ţe světoví vývozci surového ţeleza pruţně reagují na výkyvy ve 

světových cenách ţelezné rudy, které jsou stanovovány poptávkou z Číny, která je největším 

světovým odběratelem s 2/3 podílem na světovém dovozu ţelezné rudy (viz Kapitola 1). 

Masivní investice do infrastruktury v souvislosti s urbanizací a industrializací v Číně jsou 

důvodem této enormní poptávky po ţelezné rudě. V následujícím grafu č. 20 je datová řada 

cenového vývoje prachové ţelezné rudy vykreslena na vedlejší ose, aby byla více zřejmá 

vzájemná souvislost. Z tohoto grafu je patrné, jak vývozci (výrobci) surového ţeleza z 

regionu SNS obvykle s určitým mírným zpoţděním reagují na cenové změny ţelezné rudy. 

Analýza obou cenových vývojů na vybraných místech, kde došlo k výrazným cenovým 

změnám, vedla ke zjištění, ţe se jedná v průměru o 10 denní zpoţdění. Cena surového ţeleza 

byla ve sledovaném období v průměru 3 krát vyšší, neţ cena prachové ţelezné rudy.    
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Graf 20 – Vývoj cen železné rudy a surového železa II 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [71]. 

 

V tabulce č. 28 jsou vypočítány vzájemné korelace cenových vývojů tří různých ţelezných 

rud dováţených do Číny. Jak je z tabulky partné, tak vzájemné závislosti mezi nimi jsou 

velmi silné, coţ jen potvrzuje velice silný vliv Číny na světové ceny ţelezných rud.  

Tabulka 28 – Korelační matice železných rud dovážených do Číny 

Korelace 
Železná ruda (63,5 % Fe) 
prachová CFR Čína 

Železná ruda (65 – 66 % Fe) 
pelety CFR Čína 

Železná ruda z 
Indie CIF Čína 

Železná ruda (63,5 % Fe) 
prachová CFR Čína 

1,00 0,97 0,96 

Železná ruda (65 – 66 % Fe) 
pelety CFR Čína 

0,97 1,00 0,94 

Železná ruda z Indie CIF Čína 0,96 0,94 1,00 

 
Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě vypočítaných hodnot. 

 

Z cenových vývojů těchto ţelezných rud (viz Graf 21 – Vývoje cen ţelezných rud), které byly 

vytvořeny na základě dat z dvou různých zdrojů je patrné, ţe se prakticky kopírují. 

Ţelezorudné pelety jsou zpracovanou formou ţelezné rudy a výrobce surového ţeleza je 

pouţívá přímo do vysoké pece, kdeţto prachová ţelezná ruda je dále zpracovávána na 

aglomerát anebo na pelety. Z tohoto důvodu jsou ceny pelet na trhu draţší, neţ ceny 
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prachových rud. Ve sledovaném období byly ceny pelet v průměru o 15 USD/t vyšší, neţ 

ceny prachové rudy, coţ je rovněţ patrné z cenových vývojů ţelezných rud. 

Graf 21 – Vývoje cen železných rud 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [71] a [76]. 

 

Průměrná cena prachové ţelezné rudy na bázi CFR Čína byla v roce 2011 171,6 USD/t, to je 

o 17,3 USD/t více ve srovnání s průměrnou cenou v roce 2010 ve výši 154,3 USD/t. V dubnu 

roku 2010 cena rudy dosáhla svého ročního maxima ve výši 190 USD/t, to je o 8,5 USD/t 

méně ve srovnání s ročním maximem ve výši 198,5 USD/t z ledna roku 2011. 

 

V následujícím grafu č. 22 je znázorněn cenový vývoj tvrdého koksovatelného uhlí z 

Austrálie na bázi FOB, tvrdého koksovatelného uhlí z Polska na bázi FCA a referenční 

cenový vývoj surového ţeleza z SNS. Cenové vývoje koksovatelného uhlí z Austrálie a 

Polska jsem si zvolil na základě toho, ţe Austrálie je největším světovým vývozcem a Polsko 

největším evropským producentem koksovatelného uhlí.  
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Graf 22 – Vývoj cen surového železa a koksovatelného uhlí 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [71] a [77]. 

 

V cenových vývojích surového ţeleza a australského koksovatelného uhlí lze vypozorovat 

určité stejné trendy, nicméně vzájemný vztah mezi těmito vývoji není tak silný, jako vztah 

mezi ţeleznou rudou a surovým ţelezem. Korelační koeficient v celém sledovaném období 

vyšel 0,80, coţ potvrzuje významnou vzájemnou závislost obou cenových vývojů. V grafu si 

lze povšímnou jedné zajímavosti, a to ţe polské tvrdé koksovatelné uhlí reaguje na výkyvy 

australského tvrdého koksovatelného uhlí s určitým zpoţděním, coţ jen potvrzuje skutečnost, 

ţe australské koksovatelné uhlí funguje, jako kvalitativní a cenový benchmark pro ostatní 

producenty koksovatelného uhlí. Z čehoţ se dá usuzovat, ţe i producenti koksovatelného uhlí 

z SNS jsou ovlivňování cenovým vývojem australského koksovatelného uhlí, na který má 

největší vliv poptávka z Japonska a Číny. Navíc Ukrajina patří k významným světovým 

dovozcům koksovatelného uhlí z Ruska, Kazachstánu, Polska a USA [79]. Rusko se naopak 

řadí k největším světovým vývozcům koksovatelného uhlí s vývozy určenými především do 

Číny a na Ukrajinu.  

 

Průměrná cena tvrdého koksovatelného uhlí na bázi FOB Austrálie byla v roce 2011 294 

USD/t, to je o 72 USD/t více ve srovnání s průměrnou cenou v roce 2010 ve výši 222 USD/t. 

V květnu roku 2010 cena uhlí dosáhla svého ročního maxima ve výši 250 USD/t, to je o 130 
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USD/t méně ve srovnání s ročním maximem ve výši 380 USD/t v únoru roku 2011. Průměrná 

cena tvrdého koksovatelného uhlí na bázi FCA Polsko byla v roce 2011 316 USD/t, to je o 81 

USD/t více ve srovnání s průměrnou cenou v roce 2010 ve výši 235 USD/t. V prosinci roku 

2010 cena uhlí dosáhla svého ročního maxima ve výši 265 USD/t, to je o 98 USD/t méně ve 

srovnání s ročním maximem ve výši 363 USD/t v březnu roku 2011. 

 

V následujícím grafu č. 23 je referenční cenový vývoj surového ţeleza z SNS nahrazen 

cenovým vývojem vysokopecního koksu vyváţeného z Číny na bázi FOB, aby mohla být 

provedena korelační analýza vzájemné závislosti mezi cenovým vývojem čínského koksu a 

australského koksovatelného uhlí, protoţe Čína spolu s Japonskem tvoří největší podíl na 

vývozu koksovatelného uhlí z Austrálie. Korelační koeficient v celém sledovaném období 

vyšel 0,78, coţ můţe být částečně zkresleno stabilní cenou čínského koksu od srpna roku 

2011, zatímco ceny australského koksovatelného uhlí klesaly.  

Graf 23 – Vývoj cen vysokopecního koksu a koksovatelného uhlí 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [77] a [78]. 
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Z tohoto důvodu jsem vypočetl korelační koeficient pro období říjen 2009 - srpen 2011 a 

hodnota koeficientu se zvýšila na 0,89, coţ značí významnou vzájemnou závislost, která je 

více zřetelná v grafu č. 24, kde je datová řada cenového vývoje tvrdého koksovatelného uhlí 

vykreslena na vedlejší ose. Z tohoto grafu je zřejmé, ţe vývozci (výrobci) vysokopecního 

koksu z Číny reagují na změny v cenách australského koksovatelného uhlí. Cena čínského 

vysokopecního koksu byla ve sledovaném období v průměru 2 krát vyšší, neţ cena tvrdého 

koksovatelného uhlí z Austrálie.    

Graf 24 – Vývoj cen vysokopecního koksu a koksovatelného uhlí II 

 

 Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [77] a [78]. 

 

Průměrná cena vysokopecního koksu na bázi FOB Čína byla v roce 2011 501 USD/t, to je o 

44 USD/t více ve srovnání s průměrnou cenou v roce 2010 ve výši 457 USD/t. V květnu roku 

2010 cena koksu dosáhla svého ročního maxima ve výši 475 USD/t, to je o 55 USD/t méně ve 

srovnání s ročním maximem ve výši 530 USD/t v březnu roku 2011. 

 

V následujícím grafu č. 25 jsou znázorněny cenové vývoje polského koksovatelného uhlí 

v USD/t na paritě FCA a vysokopecního koksu z Polska a České republiky v EUR/t na stejné 

paritě. Datová řada cenového vývoje vysokopecního koksu je vykreslena na vedlejší ose pro 

lepší přehlednost vzájemného vztahu, který byl určen pomocí korelačního koeficientu s 
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hodnotou 0,90, coţ potvrzuje významnou závislost obou cenových vývojů. Z grafu lze 

názorně vidět, ţe cena koksu je obvykle ovlivňována změnami v cenách základní suroviny 

nutné pro jeho výrobu.  

Graf 25 – Vývoj cen vysokopecního koksu a koksovatelného uhlí III 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [77] a [80]. 

 

Průměrná cena vysokopecního koksu na bázi FCA Polsko a Česká republika byla v roce 2011 

325 EUR/t, to je o 63 EUR/t více ve srovnání s průměrnou cenou v roce 2010 ve výši 262 

EUR/t. V červenci roku 2010 cena koksu dosáhla svého ročního maxima ve výši 303 EUR/t, 

to je o 54 EUR/t méně ve srovnání s ročním maximem ve výši 357 EUR/t v červnu roku 

2011. 

 

Jak jiţ bylo dříve zmíněno v první kapitole, tvrdé koksovatelné uhlí vykazuje lepší koksovací 

vlastností, neţ ostatní jakostní druhy, z čehoţ se dá usuzovat, ţe cena tvrdého koksovatelného 

uhlí je vyšší, neţ ceny ostatních druhů. V následujícím grafu (Graf 26 – Vývoj průměrných 

měsíčních cen koksovatelného uhlí z Polska) jsem tedy porovnával vývoje průměrných 

měsíčních cen polského tvrdého a poloměkkého koksovatelného uhlí na dopravních paritách 

FCA za období leden 2010 – leden 2012. Z grafu je patrné, ţe se vývoje cen obou druhů 

koksovatelného uhlí kopírují, takţe je pouhým pohledem zřejmá vzájemná souvislost, která 



52 

 

byla podpořena vysokou hodnotou korelace, která dosahuje hodnoty 0,92, coţ odpovídá 

významné pozitivní závislosti. Ve sledovaném období byla průměrná měsíční cena tvrdého 

koksovatelného uhlí v průměru o 80 USD/t vyšší, neţ cena poloměkkého.  

Graf 26 – Vývoj průměrných měsíčních cen koksovatelného uhlí z Polska 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [77]. 

 

4.1.3   Vývoj cen surového železa a suplementů/substitutů 

 Komerční ocelárenské surové ţelezo, které je určeno převáţně k výrobě oceli, je buď 

dodáváno v tekuté anebo ve zpevněné formě, jak jsem jiţ dříve zmiňoval. V tekuté formě 

dodává například společnost ArcelorMittal Ostrava své surové ţelezo společnosti Evraz 

Vítkovice Steel, která jej zpracovává ve svých kyslíkových konvertorech na ocel [62]. 

Z tohoto příkladu lze vyvodit dva závěry. Prvním je, ţe aby mohlo být ocelárenské surové 

ţelezo dodáváno v tekuté podobě, musí se výrobce oceli nacházet v blízkosti výrobce 

surového ţeleza. Druhým závěrem je, ţe tekuté ocelárenské surové ţelezo se pouţívá, jako 

vsázka do kyslíkových konvertorů, ve kterých dochází k jeho zkujňování na ocel (viz Příloha 

5 - Zjednodušené schéma výroby oceli). Z podstaty technologie kyslíkového konvertoru a 

vzdálenosti mezi ocelárnami v USA, Itálii a Turecku, které jsou největšími odběrateli 
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ocelárenského surového ţeleza z SNS, je zřejmé, ţe surové ţelezo je do těchto zemí vyváţeno 

z Ruska a Ukrajiny ve zpevněné formě a pouţívá se, jako vsázka do elektrických pecí, ve 

kterých dochází k natavení tuhé vsázky pomocí elektrického proudu a k výrobě oceli. Podíl 

oceli vyrobené v elektrických pecích na celkové produkci oceli je v USA 61 %, v Itálii 67 % a 

v Turecku téměř 72 % [35]. 

 

Základní surovinou pro výrobu oceli v elektrické obloukové peci (dále jen EOP) je ocelový 

šrot, dalšími surovinami jsou ocelárenské surové ţelezo a přímo redukované ţelezo (dále jen 

DRI/HBI). Podle [5] se v některých závodech ocelový šrot nahrazuje ocelárenským surovým 

ţelezem. Novější odborné publikace viz [33], [82] a [83] se o ocelárenském surovém ţeleze a 

DRI zmiňují, jako o substitutech a suplementech šrotu. Označení substitut ve spojení se 

šrotem ale neznačí, ţe by ocelárenské surové ţelezo a DRI/HBI úplně nahrazovaly šrot při 

výrobě oceli v EOP, nahrazují jen jeho určitou část, největší podíl vsázky stále zaujímá 

ocelový šrot. Takţe označení substitut znamená ve spojení se šrotem totéţ, co novější 

označení suplement, jinými slovy obě suroviny se pouţívají v kombinaci se šrotem. 

Ocelárenské surové ţelezo je úplným substitutem k DRI/HBI.  

 

Podle [84] výrobci oceli v EOP často pouţívají více méně kvalitního ocelového šrotu 

doplněného o surové ţelezo nebo DRI/HBI. Pro výrobu vysoce kvalitní oceli pouţívané k 

výrobě plochých válcovaných výrobků pouţívá většina výrobců oceli v EOP surovinový mix, 

který je z 65 – 70 % tvořen kombinací kvalitního ocelového šrotu, DRI/HBI a surového 

ţeleza. Obvykle 40 % připadá na šrot, 20 % na ocelárenské surové ţelezo a 10 % na 

DRI/HBI, zbytek surovinového mixu je tvořen starým ocelovým šrotem. Podle [85] je poměr 

ocelového šrotu k ocelárenskému surovému ţelezu ruských výrobců oceli v EOP 75:25, 

případně je podíl surového ţeleza ještě vyšší. Čím blíţe jsou ke zdroji surového ţeleza, tím 

více se jim vyplatí při výrobě vyuţívat ocelárenské surové ţelezo. Tulachermet, největší 

producent komerčního surového ţeleza na světě, zaznamenal v letech 2010 - 2011 rostoucí 

poptávku po ocelárenském surovém ţeleze. Podle výrobce poptávka po ocelárenském 

surovém ţeleze od výrobců oceli v EOP dále poroste kvůli rozvíjející se poptávce po oceli s 

vysokou úrovní čistoty a přesným chemickým sloţením.  

 

V následujícím grafu č. 27 je znázorněn referenční cenový vývoj surového ţeleza z SNS a 

cenový vývoj ocelového šrotu HMS 1 a 2 v poměru 80:20 na paritě CRF Turecko. Cenový 

vývoj ocelového šrotu dováţeného do Turecka jsem si zvolil na základě toho, ţe Turecko je 
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největším světovým dovozcem ţelezného šrotu a ovlivňuje tak ve velké míře rovnováhu na 

trhu. Ţelezný šrot je souhrnný název pro ocelový a litinový odpad. V roce 2010 bylo do 

Turecka dovezeno téměř 19,2 mil. tun ţelezného šrotu (viz Tabulka 29 – Dovoz ţelezného 

šrotu do Turecka). V roce 2011 se dovoz zvýšil na téměř 21,5 mil. tun [86] kvůli rostoucím 

výrobním kapacitám oceli v EOP. V Turecku dochází ke zvyšování kapacit výroby kvalitní 

oceli v EOP, která je pouţívaná k výrobě plochých válcovaných výrobků, coţ vyţaduje 

pouţití kvalitního ocelového šrotu, ocelárenského surového ţeleza a DRI/HBI [87]. 

 

HMS (Heavy Melting Scrap) je označení pro starý ocelový šrot se kterým se obchoduje 

zejména na západní polokouli. Primárně je toto označení pouţíváno v Severní Americe. Starý 

ocelový šrot vzniká při likvidaci výrobků z oceli, které jsou na konci svého uţivatelského 

cyklu. Ocelový šrot HMS se rozděluje do dvou hlavních kategorií: HMS 1 a HMS 2. 

Kategorie HMS 1 neobsahuje na rozdíl od HMS 2 galvanizované oceli. Podle specifikace 

ISRI 200 – 206 [88] je HMS 1 ocelovým šrotem převáţně o tloušťce 6 mm v rozměrech 

nepřesahujících 1,50 m x 0,60 m x 0,60 m, a HMS 2 ocelovým šrotem převáţně o tloušťce 3 

mm v rozměrech nejvýše 1 m x 0,60 m x 0,60 m. HMS je obvykle obchodován, jako směs 1 a 

2, a to buď v kvalitnějším poměru 80:20 anebo méně kvalitním 70:30 a 60:40 atd. Starý 

ocelový šrot HMS v podstatě odpovídá šrotu E3 podle evropských norem a šrotu A3 z 

regionu SNS. 

Graf 27 – Vývoj cen šrotu a surového železa 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [71]. 
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Z grafu je zcela zřejmé, ţe mezi oběma vývoji cen je určitý vztah. Rostou-li ceny šrotu, 

projeví se pravděpodobně toto zvýšení ceny dříve či později v cenách surového ţeleza a 

naopak. Ceny ocelového šrotu jsou ve srovnání s cenami surového ţeleza více volatilní. 

Pomocí korelační analýzy jsem zjistil, ţe hodnota korelačního koeficientu je 0,90, coţ 

potvrzuje významnou pozitivní závislost obou cenových vývojů. Ve sledovaném období byly 

ceny šrotu v průměru o 53 USD/t niţší, neţ ceny surového ţeleza. K největšímu rozdílu mezi 

cenami došlo v květnu 2010, kdy byly ceny ocelárenského surového ţeleza z SNS o 173 

USD/t vyšší, neţ ceny ocelového šrotu. Naopak nejniţším rozdílem byla v celém sledovaném 

období hodnota 5 USD/t, pokud nebudu brát v úvahu situace, kdy cena šrotu překročila ceny 

surového ţeleza aţ o 25,5 USD/t. Při bliţším zkoumání sledovaného období jsem zjistil, ţe 

tradiční cenový rozdíl mezi průměrnými cenami šrotu a surového ţeleza byl 40 – 60 USD/t, 

takţe jakmile se začne tento rozdíl výrazněji sniţovat či zvětšovat, můţe to být náznakem 

změny cenového trendu. Průměrná cena ocelového šrotu HMS 1 a 2 v poměru 80:20 na bázi 

CRF Turecko byla v roce 2011 458 USD/t, to je o 82 USD/t více ve srovnání s průměrnou 

cenou v roce 2010 ve výši 376 USD/t. V prosinci roku 2010 cena šrotu dosáhla svého ročního 

maxima ve výši 478 USD/t, to je o 35 USD/t méně ve srovnání s ročním maximem ve výši 

513 USD/t z ledna roku 2011. 

  

V následující tabulce č. 29 je uveden přehled dovozů ţelezného šrotu do Turecka v letech 

2008 aţ 2010. V roce 2010 světový obchod se ţelezným šrotem činil 93,5 mil. tun [22]. Do 

Turecka bylo v témţe roce dovezeno téměř 19,2 mil. tun ţelezného šrotu, turecký dovoz tak 

představoval 20,5 % z celosvětového obchodu se ţelezným šrotem.  

 Tabulka 29 – Dovoz železného šrotu do Turecka 

Dovoz železného šrotu do Turecka (tun) 

Země 2008 2009 2010 

EU 27 7 560 649 7 766 376 10 575 769 

USA 5 044 516 3 848 973 4 274 890 

Rusko 2 205 628 1 347 159 1 540 651 

Ukrajina 423 359 583 860 542 000 

Gruzie 403 419 362 819 357 815 

Ostatní 1 777 412 1 756 132 1 902 758 

Celkem 17 414 983 15 665 319 19 193 883 

 
Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [87]. 

 

Jak je z tabulky patrné, největšími dovozci ţelezného šrotu do Turecka jsou EU, USA a 

Rusko. Spojené státy americké jsou největším světovým vývozcem ţelezného šrotu s téměř 
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20,5 mil. tun vyvezených v roce 2010, coţ je téměř 22 % z celosvětového obchodu se 

ţelezným šrotem. Lze tedy konstatovat, ţe Turecko z pozice největšího dovozce a USA 

z pozice největšího vývozce v podstatě ovládají světový trh se ţelezným šrotem. Proto jsem 

v následujícím grafu č. 28 znázornil vývoje cen ocelového šrotu HMS 1 a 2 v poměru 80:20 

na dopravních paritách FOB Rotterdam, FOB východní pobřezí USA a CFR Turecko. 

Z přístavu Rotterdam v Nizozemsku, který je největším evropským přístavem, je vyváţeno do 

Turecka největší mnoţství ţelezného šrotu z Nizozemska a Německa, které je největším 

evropským exportérem šrotu. Z přístavů na východním pobřeţí USA je vyváţen ţelezný šrot 

do Turecka, Evropy a na Blízký východ. Naopak ze západního pobřeţí USA putuje ţelezný 

šrot do Japonska, Jiţní Koreje a Číny.  

Graf 28 – Vývoj cen ocelových šrotů HMS 1 a 2 (80:20) 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [71]. 

 

Z grafu je zcela zřejmé, ţe turecká poptávka po šrotu výrazně ovlivňuje vývozní ceny 

evropského a amerického šrotu, jejichţ vývoje jsou téměř totoţné na bázi FOB. Cena 

ocelového šrotu HMS 1 a 2 v poměru 80:20 v hlavních tureckých přístavech na bázi CRF byla 

v období od konce roku 2009 do začátku roku 2012 v průměru o 28 USD/t vyšší neţ vývozní 

ceny evropského a amerického šrotu na bázi FOB. Cena šrotu v hlavních tureckých přístavech 

na paritě CFR je zaloţena na průměru cen dováţeného šrotu na paritách CFR od hlavních 
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světových dovozců do Turecka. Cena amerického šrotu na bázi CFR je obvykle o 10 – 15 

USD/t vyšší, neţ cena šrotu dováţeného do Turecka na stejné paritě z Rotterdamu. 

 

V tabulce č. 30 jsou vypočítány vzájemné korelace zmíněných cenových vývojů ocelového 

šrotu HMS 1 a 2 v poměru 80:20 na dopravních paritách FOB Rotterdam, FOB východní 

pobřezí USA a CFR Turecko. Korelační analýza potvrdila, co je jiţ zcela zřejmé z grafu č. 28, 

to jest, ţe cenové vývoje jsou na sobě prakticky přímo závislé, coţ jen potvrzuje obrovský 

vliv Turecka na světové ceny ocelového šrotu. Hodnota korelačního koeficientu u cenových 

vývojů ocelového šrotu na paritách FOB Rotterdam a CFR Turecko vyšla 1,00, coţ značí 

zcela přímou závislost. 

    Tabulka 30 – Korelační matice ocelových šrotů HMS 1 a 2 (80:20) 

Korelace 
HMS 1&2 (80:20)         
FOB Rotterdam 

HMS 1&2 (80:20)                 
CFR Turecko 

HMS 1&2 (80:20)         
FOB východní pobřeží 
USA 

HMS 1&2 (80:20)         
FOB Rotterdam 

1,00 1,00 0,99 

HMS 1&2 (80:20)                 
CFR Turecko 

1,00 1,00 0,99 

HMS 1&2 (80:20)         
FOB východní pobřeží 
USA 

0,99 0,99 1,00 

 
Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě vypočítaných hodnot. 

 

V grafu č. 29 jsou zobrazeny cenové vývoje šrotu různých jakostí vyváţených z Rotterdamu 

na paritě FOB. Tyto cenové vývoje jsem si zvolil v návaznosti na předchozí graf, aby bylo 

zřejmé, jak silný je turecký vliv na vývozní ceny šrotu z největšího evropského přístavu. Jak 

je z grafu patrné, vývoje cen drceného šrotu a šrotu HMS 1 a 2 v poměrech 80:20 a 50:50 jsou 

totoţné. Korelační analýzou s hodnotou korelačního koeficientu 1,00 byla potvrzena přímá 

závislost u všech zmíněných cenových vývojů (viz Tabulka 31 – Korelační matice ocelových 

šrotů vyváţených z Rotterdamu).  
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       Tabulka 31 – Korelační matice ocelových šrotů vyvážených z Rotterdamu 

Korelace 
HMS 1&2 (80:20)                     
FOB Rotterdam 

HMS 1&2 (50:50)                  
FOB Rotterdam 

Drcený šrot                              
FOB Rotterdam 

HMS 1&2 (80:20)                 
FOB Rotterdam 

1,00 1,00 1,00 

HMS 1&2 (50:50)               
FOB Rotterdam 

1,00 1,00 1,00 

Drcený šrot                              
FOB Rotterdam 

1,00 1,00 1,00 

 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě vypočítaných hodnot. 

 

Drcený šrot (Shredded scrap) je podle [89] starý ocelový šrot zdrobnělý na kusy nepřesahující 

200 mm. Šrot nesmí být mokrý, nesmí obsahovat litinové kusy, neţelezné kovy a nekovový 

odpad. Maximální obsah Sn je 0,03 % a Cu 0,25 %. Drcený šrot je podle evropských norem 

označován jako E40. 

Graf 29 – Vývoj cen šrotů FOB Rotterdam 

  

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [71]. 

 

Cena drceného šrotu byla ve sledovaném období v průměru o 5 USD/t vyšší neţ cena šrotu 

HMS 1 a 2 v poměru 80:20. Cena starého ocelového šrot HMS 1 a 2 v kvalitnějším poměru 

80:20 byla v tomto období v průměru o 10 USD/t vyšší, neţ cena méně kvalitního 50:50. 
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Jak jsem jiţ dříve zmínil, ocelárenské surové ţelezo a přímo redukované ţelezo (DRI/HBI) se 

pouţívají v kombinaci se šrotem při výrobě oceli v elektrických pecích. Z tohoto důvodu jsem 

v následujícím grafu (viz Graf 30 – Vývoj cen surového ţeleza a HBI) porovnával mnou 

zvolený referenční vývoj surového ţeleza z SNS s cenovým vývojem HBI na paritě FOB 

Venezuela. HBI je přímo redukovaným ţelezem v kompaktní formě briket a Venezuela patří 

k největším světovým producentům a vývozcům DRI/HBI. Z grafu je vcelku zřejmé, ţe 

průběhy obou cenových vývojů jsou podobné, takţe mezi nimi existuje určitá souvislost, která 

byla podpořena vysokou hodnotou korelace ve výši 0,92, coţ odpovídá významné pozitivní 

závislosti. I přes vysoký korelační koeficient je z grafu patrné, ţe cenový vývoj HBI následuje 

cenový vývoj surového ţeleza, tudíţ přímo redukované ţelezo neovlivňuje cenu surového 

ţeleza, ale naopak. Cena surového ţeleza z SNS na bázi FOB byla ve sledovaném období 

v průměru o 138 USD/t vyšší, neţ cena venezuelského HBI na paritě FOB. Cena ocelového 

šrotu HMS 1 a 2 v poměru 80:20 na bázi CRF Turecko byla v průměru o 85 USD/t vyšší. 

Graf 30 – Vývoj cen surového železa a HBI 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [71]. 

 

Průměrná cena HBI na paritě FOB Venezuela byla v roce 2011 368 USD/t, to je o 74 USD/t 

více ve srovnání s průměrnou cenou v roce 2010 ve výši 294 USD/t. V květnu roku 2010 cena 

HBI dosáhla svého ročního maxima ve výši 375 USD/t, to je o 35 USD/t méně ve srovnání 

s ročním maximem ve výši 410 USD/t z dubna roku 2011.  
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4.1.4   Vývoj cen surového železa a oceli 

 Ocel je slitina ţeleza, uhlíku a dalších prvků, přičemţ obsah uhlíku je niţší, neţ             

2,11 %. Ocel má zásadní význam pro světový hospodářský růst a je nezbytná pro moderní 

způsob ţivota. Velikou výhodou oceli je, ţe je 100% recyklovatelná, takţe můţe být znovu 

vyuţívána prakticky do nekonečna. V roce 2011 byla světová produkce surové oceli        

1,527 mld. metrických tun, to je o 6,8 % více oproti roku 2010 a je to historicky nejvyšší 

úroveň produkce surové oceli vůbec [90]. Surová ocel je vyráběna dvěma hlavními způsoby 

(viz Příloha 5 - Zjednodušené schéma výroby oceli). Prvním způsobem je výroba oceli 

v integrovaných hutních závodech, která je zaloţena na vysokopecní výrobě surového ţeleza 

a jeho následném zpracování v kyslíkovém konvertoru. Druhým způsobem je výroba oceli v 

elektrických pecích, která je zaloţena především na vyuţití šrotu (recyklovaná ocel). Dalšími 

surovinami pro výrobu oceli v elektrických pecích jsou zpevněné ocelárenské surové ţelezo a 

přímo redukované ţelezo (DRI/HBI). Téměř 70 % světové produkce oceli bylo v roce 2010 

vyrobeno v kyslíkových konvertorech, jak je patrné z grafu č. 31. 

Graf 31 – Srovnání poměru oceli vyrobení v EP a KK ve světě 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [35]. 

 
 

Výroba oceli je největším spotřebitelem surového ţeleza. Světová produkce surového ţeleza 

tedy závisí na světové poptávce po oceli (viz Graf 13 – Produkce surové oceli a surového 

ţeleza od roku 1992). Podle [15] je vysokopecní výroba surového ţeleza ve spojení s 

kyslíkovým konvertorem předurčena pro výrobu plochých výrobků z oceli, a proces výroby 
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oceli v elektrických pecích je více zaměřen na výrobky dlouhých profilů. Současný trend je 

vyuţívat elektrické obloukové pece i pro výrobu plochých výrobků. Proto jsem v následující 

části této kapitoly porovnával referenční cenový vývoj surového ţeleza z SNS s cenovými 

vývoji plochých a dlouhých výrobků z oceli.  

 

V následujícím grafu č. 32 je znázorněn referenční cenový vývoj surového ţeleza z SNS a 

cenové vývoje svitků válcovaných za tepla na paritách FOB Černé moře a EXW Turecko. 

Svitek válcovaný za tepla je plochým výrobkem oceláren válcovaným za tepla, který je po 

válcování navinut do svitku. Cenový vývoj tureckých svitků na bázi EXW jsem zvolil 

z několika důvodů. Turecko patří k největším dovozcům surového ţeleza z regionu SNS, je 

desátým největším výrobcem oceli na světě (viz Příloha 3 - Deset největších světových 

výrobců oceli v roce 2011) a z deseti největších světových výrobců oceli má Turecko největší 

podíl oceli vyrobené v elektrických pecích. Cenový vývoj svitků vyváţených z SNS na paritě 

FOB jsem v grafu znázornil, aby bylo zřejmé, ţe mezinárodní trh se svitky je ovlivňován 

stejnými trendy. Z cenových vývojů je patrná určitá souvislost mezi změnami cen svitků a 

cenou ocelárenského surového ţeleza, která byla potvrzena pomocí korelační analýzy 

s hodnotou koeficientu 0,90 mezi vývojem ceny surového ţeleza a ceny svitků z SNS. 

V tabulce č. 32 jsou uvedeny veškeré korelační koeficienty mezi jednotlivými cenovými 

vývoji. Svitky válcované za tepla jsou v tabulce uvedeny jako HRC z angl. Hot rolled coils. 

  Tabulka 32 – Korelační matice surového železa a svitků válcovaných za tepla 

Korelace 
Surové železo FOB SNS 
Černé/Baltské moře 

HRC                                            
FOB SNS Černé moře 

HRC                                       
EXW Turecko 

Surové železo FOB SNS 
Černé/Baltské moře 

1,00 0,90 0,83 

HRC                                      
FOB SNS Černé moře 

0,90 1,00 0,91 

HRC                                       
EXW Turecko 

0,83 0,91 1,00 

 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě vypočítaných hodnot. 

 

Cena surového ţeleza z SNS na bázi FOB byla ve sledovaném období v průměru o 169 USD/t 

niţší, neţ cena svitků vyváţených z SNS na paritě FOB, která byla v průměru o 61 USD/t 

niţší, neţ cena tureckých svitků na bázi EXW.  
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Graf 32 – Vývoj cen plochých výrobků z oceli a surového železa 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [71]. 

 

Průměrná cena svitků válcovaných za tepla z SNS na paritě FOB byla v roce 2011 680 USD/t, 

to je o 81 USD/t více ve srovnání s průměrnou cenou v roce 2010 ve výši 599 USD/t. V 

dubnu roku 2010 cena svitků dosáhla svého ročního maxima ve výši 715 USD/t, to je o 8,5 

USD/t méně ve srovnání s ročním maximem ve výši 723,5 USD/t v únoru roku 2011.  

 

V následujícím grafu č. 33 jsem referenční cenový vývoj surového ţeleza z SNS nahradil 

cenovým vývojem ocelového šrotu HMS 1 a 2 v poměru 80:20 v hlavních tureckých 

přístavech na bázi CRF ze dvou důvodů. Prvním důvodem byla skutečnost, ţe ocelový šrot je 

hlavní výrobní surovinou tureckých výrobců oceli. Druhým důvodem bylo srovnání 

výsledných hodnot analýzy vzájemné závislosti mezi cenovými vývoji ocelového šrotu a 

plochých výrobků z oceli s hodnotami získanými z analýzy vzájemné závislosti mezi 

cenovými vývoji surového ţeleza a plochých výrobků z oceli (viz Graf 32 – Vývoj cen 

plochých výrobků z oceli a surového ţeleza). Z analýzy vývojů cen svitků válcovaných za 

tepla a ocelového šrotu za zvolené sledované období je zřejmé, ţe růst cen šrotu předchází 

růstu cen svitků. Z tohoto poznání lze dojít k podobnému závěru, jako u dřívějšího 

porovnávání cenových vývojů surového ţeleza a ocelového šrotu, tedy rostou-li ceny šrotu, 

projeví se pravděpodobně toto zvýšení v cenách surového ţeleza a plochých výrobků z oceli. 
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Nicméně stejně tak pozitivní změny v cenách surového ţeleza a plochých výrobků z oceli 

mohou dodavatele šrotu povzbudit ke zvýšení cen. 

Graf 33 – Vývoj cen plochých výrobků z oceli a šrotu 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [71]. 

 

Z korelační matice č. 33 je zřejmé, ţe korelační koeficienty mezi cenovými vývoji ocelového 

šrotu a svitky válcovanými za tepla jsou niţší ve srovnání s koeficienty uvedenými v tabulce 

č. 32 (viz Tabulka 32 – Korelační matice surového ţeleza a svitků válcovaných za tepla).  

Tabulka 33 – Korelační matice šrotu a svitků válcovaných za tepla 

Korelace 
HMS 1&2 (80:20)                 
CFR Turecko 

HRC                                            
FOB SNS Černé moře 

HRC                                       
EXW Turecko 

HMS 1&2 (80:20)                 
CFR Turecko 

1,00 0,80 0,71 

HRC                                      
FOB SNS Černé moře 

0,80 1,00 0,91 

HRC                                       
EXW Turecko 

0,71 0,91 1,00 

 
Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě vypočítaných hodnot. 
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Důvodem niţších hodnot můţe být právě to, co je zřejmé pouhým pohledem z grafu a to ţe 

změny v cenách šrotu předchází změnám v cenách surového ţeleza a plochých výrobků 

z oceli. Toto tvrzení jsem potvrdil posunutím časové řady ocelového šrotu o dva týdny 

dopředu, coţ vedlo ke zvýšení korelačních koeficientů na 0,88 u svitků z SNS na bázi FOB a 

na 0,83 u tureckých svitků na bázi EXW.  

 

V následujícím grafu č. 34 jsem porovnával referenční cenový vývoj surového ţeleza z SNS a 

cenový vývoj ocelového šrotu HMS 1 a 2 v poměru 80:20 na paritě CFR Turecko s cenovými 

vývoji betonářské oceli vyváţené z SNS a Turecka. Betonářská ocel je dlouhým výrobkem 

oceláren a pouţívá se jako výztuţ do betonu. Cenové vývoje betonářské oceli vyváţené z SNS 

a Turecka byly zvoleny ze stejných důvodů, které jsem jiţ dříve zmiňoval u plochých výrobků 

z oceli. Z grafu je patrné, ţe mezi cenami ocelového šrotu a dlouhých výrobků z oceli je 

silnější vzájemný vztah ve srovnání s cenovým vývojem surového ţeleza. Zdá se, ţe ceny 

šrotu jsou taţeny poptávkou po betonářské oceli, nicméně stejně tak změny v cenách šrotu 

mohou vést ke změnám v cenách dlouhých výrobků z oceli. Pomocí korelační analýzy bylo 

potvrzeno, ţe mezi jednotlivými cenovými vývoji jsou velmi silné vzájemné vazby (viz 

Tabulka 34 – Korelační matice surového ţeleza, šrotu a betonářské oceli), hlavně mezi 

ocelovým šrotem HMS 1 a 2 v poměru 80:20 dováţeným do Turecka na paritě CFR a 

betonářskou ocelí vyváţenou z Turecka na paritě FOB. Z tabulek č. 32 a 34 a z grafů č. 32 a 

34 je zřejmé, ţe mezi cenami plochých a dlouhých výrobků z oceli z SNS a referenčním 

cenovým vývojem surového ţeleza z SNS jsou silné vzájemné závislosti.  

Tabulka 34 – Korelační matice surového železa, šrotu a betonářské oceli 

Korelace 
Surové železo FOB 
SNS Černé/Baltské 
moře 

HMS 1&2 (80:20)                 
CFR Turecko 

Betonářská ocel              
FOB SNS             
Černé moře 

Betonářská ocel             
FOB Turecko 

Surové železo FOB 
SNS Černé/Baltské 
moře 

1,00 0,90 0,91 0,89 

HMS 1&2 (80:20)                 
CFR Turecko 

0,90 1,00 0,92 0,96 

Betonářská ocel              
FOB SNS               
Černé moře 

0,91 0,92 1,00 0,94 

Betonářská ocel             
FOB Turecko 

0,89 0,96 0,94 1,00 

 
Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě vypočítaných hodnot. 
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Cena surového ţeleza z SNS na bázi FOB byla ve sledovaném období v průměru o 140 USD/t 

niţší, neţ cena betonářské oceli vyváţené z SNS na paritě FOB, která byla v průměru o 25 

USD/t niţší, neţ cena betonářské oceli vyváţené z Turecka na paritě FOB. Průměrná cena 

betonářské oceli vyváţené z SNS na bázi FOB byla v roce 2011 678 USD/t, to je o 129 USD/t 

více ve srovnání s průměrnou cenou v roce 2010 ve výši 549 USD/t. V dubnu roku 2010 cena 

betonářské oceli dosáhla svého ročního maxima ve výši 655 USD/t, to je o 70 USD/t méně ve 

srovnání s ročním maximem ve výši 725 USD/t v srpnu roku 2011.  

 

Graf 34 – Vývoj cen dlouhých výrobků z oceli, surového železa a šrotu 

 

Pramen: graf vytvořený za pomocí programu MS Excel na základě dat z [71]. 
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4.2   Sekundární faktory 

 Obecně je cena komerčního surového ţeleza na trhu tvořena nabídkou a poptávkou. 

Nabídku tvoří vývozci (výrobci) z regionu SNS a poptávka je tvořena největšími dovozci 

surového ţeleza z SNS, tedy Spojenými státy, Itálii (Evropou celkově) a Tureckem. 

Zkoumáním různých grafů a pomocí korelační analýzy jsem definoval primární faktory, které 

ovlivňují cenu surového ţeleza, a z jejichţ cenových výkyvů lze předpokládat, kam se cena 

pravděpodobně bude pohybovat. Sekundárními faktory mám na mysli takové faktory, které 

ovlivňují nabídku a poptávku po surovém ţeleze a po primárních faktorech, kterými jsou 

ţelezná ruda, koksovatelné uhlí a koks, šrot a konečné výrobky z oceli. Sekundárními faktory 

jsou například vývoj a stav světové ekonomiky, vývoj kurzů měn, přírodní vlivy a vlivy 

způsobené lidským faktorem.  

 

V důsledku globalizace a rozvoje trţních vztahů mezi jednotlivými národními ekonomikami 

došlo k vytvoření světové ekonomiky, coţ je navzájem silně propojený systém, ve kterém se 

jednotlivé subjekty vzájemně ovlivňují prostřednictvím pohybu kapitálu, informací, pracovní 

síly, zboţí a sluţeb. Vývoj a stav světové ekonomiky je tak tím nejdůleţitějším faktorem, 

který ovlivňuje poptávku a tím i ceny surového ţeleza na trhu. Od druhé poloviny roku 2011 

byly trhy zatěţovány ekonomickou nejistotou způsobenou dluhovou krizí eurozóny, 

zemětřesením v Japonsku, politickými nepokoji v některých zemích regionu MENA
3
, které 

vedly ke zvýšení cen ropy a přísnější měnovou politikou v mnoha rozvíjejících se 

ekonomikách, zejména v Číně, která začala bojovat s inflací restriktivnější monetární 

politikou, coţ zasáhlo ceny surovin. Obavy spotřebitelů z nejisté ekonomické situace a 

ztíţený přístup k financování a úvěrům tak zapříčinily oslabení poptávky ve druhém pololetí 

2011, coţ lze vypozorovat z cenových vývojů uvedených v této části diplomové práce. 

Obecně lze říci, ţe veškeré mnou uvedené primární a sekundární faktory jsou příčinami a 

důsledky, které ovlivňují světového hospodářství. 

 

Surové ţelezo vyváţené z SNS je na trhu nabízeno v amerických dolarech, z čehoţ plyne, ţe 

pro výrobce (vývozce) a kupující je důleţitý vývoj měnového kurzu dolaru vůči euru, 

                                                 
3
 Middle East and North Africa, uskupení zemí Blízkého východu a severní Afriky (Alţírsko, Bahrajn, Írán, Irák, 

Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Libye, Omán, Katar, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Egypt, Izrael, 

Jemen a Tunisko). 
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ruskému rublu, ukrajinské hřivně a dalším měnám. Devalvace eura vůči americkému dolaru 

můţe být příčinou poklesu poptávky evropských zákazníků a důvodem pro sníţení vývozních 

cen surového ţeleza z SNS. Stejně tak devalvace rublu a hřivny vůči americkému dolaru 

můţe být důvodem pro poskytnutí slev ruskými a ukrajinskými vývozci, kteří si tak díky 

oslabení své domácí měny mohou dovolit sníţit své ceny, aniţ by došlo k poklesu jejich 

zisku. Naopak posílení eura vůči dolaru můţe evropské spotřebitele přimět k nákupu a 

výrobce z SNS ke zvýšení cen. Stejně tak posílení rublu či hřivny můţe vést k pevným cenám 

bez moţnosti případných slev anebo rovnou ke zvýšení cen surového ţeleza. 

 

Pod přírodními vlivy si lze představit takové zásahy přírody, které vedou k nějakému omezení 

na straně nabídky, které můţe vést ke stabilizaci anebo ke zvýšení cen surovin a ke zvýšení 

cen surového ţeleza. Například Austrálie a Brazílie, dva největší světoví vývozci surovin 

potřebných k výrobě surového ţeleza, patří mezi ty země, kde se období sucha střídají s 

obdobími silných přívalových dešťů, kdy půda nezvládá vstřebávat všechnu dešťovou vodu a 

dochází tak k případným záplavám. Z grafu č. 22 je patrné prudké zvýšení cen australského 

koksovatelného uhlí začátkem roku 2011 díky silným záplavám, které vedly k narušení 

dodávek koksovatelného uhlí a tím ke zvýšení jeho ceny. To se projevilo ve zvýšení cen 

v celém hodnotovém řetězci, coţ je zřejmé z téměř všech grafů v této části diplomové práce. 

 

Posledními sekundárními faktory, které jsem v úvodu zmínil, jsou vlivy způsobené lidským 

faktorem. K těmto vlivům můţeme přiradit stávky zaměstnanců největších světových 

ţelezorudných a uhelných dolů, které trvají-li delší dobu, mohou ovlivnit ceny surovin na 

mezinárodním trhu. Svátky a tradiční období dovolených, kdy dochází k poklesu obchodní 

aktivity a ceny zůstávají beze změny, případně oslabují. Jak jsem jiţ dříve zmínil, z cenového 

vývoje surového ţeleza (viz Graf 13 – Cenový vývoj surového ţeleza z SNS) si lze 

povšimnout, ţe v obou letech došlo k významnému nárůstu cen v prvním čtvrtletí a k poklesu 

cen ke konci roku, coţ je právě spojeno s vánočními a novoročními svátky a obdobím 

dovolených v tomto čase. Stejně tak si lze z grafu povšimnout, ţe jsou ceny surového ţeleza 

stabilní ve třetím čtvrtletí, které je tradičním obdobím dovolených, dochází k útlumu 

produkce a obchodní činnosti. 
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4.3   Závěrečné výstupy z provedených analýz 

 V následující tabulce č. 35 jsou uvedeny veškeré dříve vypočítané korelační 

koeficienty mezi surovým ţelezem vyváţeným z regionu SNS na bázi FOB a tzv. primárními 

faktory, kterými jsou podle mých zjištění prachová ţelezná ruda dováţená do Číny na paritě 

CFR, tvrdé koksovatelné uhlí vyváţené z Austrálie na bázi FOB a ocelový šrot HMS 1 a 2 

v poměru 80:20 dováţený do Turecka na paritě CFR. Ze zvolených cenových vývojů 

dlouhých a plochých výrobků z oceli jsou v tabulce uvedeny ty s vyšší hodnotou korelačního 

koeficientu. Přímo redukované ţelezo (DRI/HBI) jsem do tabulky neuvedl, protoţe z analýzy 

dostupných dat jsem dospěl k závěru, ţe jeho cena je spíše ovlivňována vysokopecním 

surovým ţelezem a šrotem, neţli naopak.    

Tabulka 35 – Korelační matice surového železa a primárních faktorů 

Korelace 
Surové železo FOB 
SNS Černé/Baltské 
moře 

Železná ruda 
prachová CFR 
Čína 

Tvrdé 
koksovatelné uhlí 
FOB Austrálie 

Šrot HMS 1&2 
(80:20) CFR 
Turecko 

HRC FOB SNS 
Černé moře 

Betonářská ocel              
FOB SNS               
Černé moře 

Surové železo FOB 
SNS Černé/Baltské 
moře 

1,00 0,85 0,80 0,90 0,90 0,91 

Železná ruda 
prachová CFR Čína 

0,85 1,00 0,79 0,87 0,78 0,79 

Tvrdé 
koksovatelné uhlí 
FOB Austrálie 

0,80 0,79 1,00 0,82 0,75 0,74 

Šrot HMS 1&2 
(80:20) CFR 
Turecko 

0,90 0,87 0,82 1,00 0,80 0,92 

HRC FOB SNS 
Černé moře 

0,90 0,78 0,75 0,80 1,00 0,91 

Betonářská ocel              
FOB SNS               
Černé moře 

0,91 0,79 0,74 0,92 0,91 1,00 

 
 Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě vypočítaných hodnot. 

 

Z vypočítaných korelačních koeficientů uvedených v tabulce a předešlých grafů je zřejmé, ţe 

mezi všemi komoditami, od surovin aţ po hotové výrobky z oceli byly ve sledovaném období 

vzájemné pozitivní závislosti, z čehoţ vyplývá, ţe se výraznější změna v ceně některé 

z komodit projeví i ve změně cen ostatních komodit. Z korelační matice je patrné, ţe na trţní 

cenu surového ţeleza mají největší vliv ocelový šrot, svitky válcované za tepla a betonářská 

ocel. U posledních tří vyjmenovaných komodit vyšla 90% závislost, coţ potvrzuje, ţe ceny 

surového ţeleza jsou určovány poptávkou po hotových výrobcích z oceli. Silný vztah mezi 

betonářskou ocelí a ocelovým šrotem potvrzuje to, ţe proces výroby oceli v elektrických 
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pecích je více zaměřen na dlouhé výrobky z oceli. Silné závislosti mezi šrotem a surovým 

ţelezem a mezi šrotem a betonářskou ocelí se zákonitě projevily ve velice silném a 

zajímavém vztahu mezi betonářskou ocelí a surovým ţelezem. Předpokládal jsem, ţe spojitost 

mezi surovým ţelezem a svitky bude z hlediska hodnoty korelačního koeficientu vyšší ve 

srovnání s betonářskou ocelí na základě zjištění, ţe komerční ocelárenské surové ţelezo hraje 

velkou roli při výrobě vysoce kvalitní oceli, která se pouţívá k výrobě plochých válcovaných 

výrobků. Hodnota korelačního koeficientu 0,90 sice značí silnou pozitivní závislost, nicméně 

na základě analýzy grafického zobrazení cenových vývojů a vysoké míry korelace jsou 

ocelový šrot a dlouhé výrobky z oceli těmi primárními faktory, které mají největší vliv na 

trţní cenu komerčního ocelárenského surového ţeleza vyváţeného z regionu SNS.  

 

Korelační analýzou dostupných dat jsem tedy prokázal, ţe ve zvoleném časovém období od 

konce roku 2009 do začátku roku 2012 byly změny v cenách surového ţeleza provázeny 

změnami v cenách dlouhých výrobků z oceli a ocelového šrotu. Lze tedy říci, ţe ceny 

ocelárenského surového ţeleza z SNS jsou nejvíce ovlivňovány cenami dlouhých ocelových 

produktů, přesněji betonářskou ocelí vyváţenou z SNS a ocelovým šrotem HMS 1 a 2 

dováţeným do Turecka. Korelační analýzou jsem dále prokázal, ţe ceny surového ţeleza jsou 

změnami cen surovin ovlivňovány pouze částečně, i přes zjištění, ţe suroviny tvoří převáţnou 

část výrobních nákladů. Větší vliv mají konečné produkty z oceli a suplementy, tedy ocelový 

šrot, coţ jen potvrzuje skutečnost, ţe výroba surového ţeleza je závislá na potřebě surové 

oceli, jejíţ výroba je ze světového hlediska zajišťována převáţně surovým ţelezem. 

Recyklovaná ocel neboli ocelový šrot je druhou základní surovinou potřebnou k výrobě oceli, 

coţ je důvodem silného vztahu mezi komerčním surovým ţelezem, ocelovým šrotem a 

výrobky z oceli. Pomocí grafů a korelační analýzy jsem rovněţ potvrdil silnou provázanost 

mezi jednotlivými trhy se surovinami, která je způsobena silnými subjekty, kteří ovládají 

globální nabídku a poptávku. Světová nabídka ţelezné rudy a koksovatelného uhlí je 

prakticky ovládaná Austrálií a Brazílií, zatímco největší část světové poptávky přichází 

z Asie, resp. Číny, která je největším světovým spotřebitelem mnoha komodit. Analýzou jsem 

rovněţ potvrdil, ţe v celém hodnototvorném řetězci, tedy od surovin aţ po hotové výrobky 

z oceli, existují silné vazby. Z toho vyplývá, ţe výraznější výkyv v ceně některého z článků 

vyvolá řetězovou reakci, a tak dojde ke změně v cenách ostatních článků hodnototvorného 

řetězce.  
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Jakýkoliv obchodník, který se zabývá obchodováním a dovozem surového ţeleza z Ruska či 

Ukrajiny, by měl věnovat větší pozornost trhům s těmi faktory, které mají největší vliv na 

trţní cenu surového ţeleza původem z SNS, coţ jsou podle mého zjištění betonářská ocel 

vyváţená z regionu SNS a ocelový šrot dováţený do Turecka. Obecně by se tedy měl zabývat 

trhy s dlouhými výrobky z oceli a ocelovým šrotem. Rovněţ existuje silný vztah mezi 

surovým ţelezem a plochými výrobky z oceli, resp. svitky válcovanými za tepla původem 

z SNS. Avšak na základě silnějšího vztahu mezi ocelovým šrotem a dlouhými výrobky z oceli 

bych věnoval větší pozornost právě těmto trhům, i kdyţ opomenout trh s plochou ocelí úplně 

nelze. To by mělo obchodníkům dopomoci odhadnout, kterým směrem se trh se surovým 

ţelezem můţe v krátkodobém horizontu ubírat. Stejně tak by měl kaţdý obchodník se 

surovým ţelezem sledovat situaci na mezinárodních trzích se surovinami. Hlavně dění u 

největších dodavatelů a odběratelů, kterými jsou Čína, Austrálie a Brazílie, podle kterých se 

dá usuzovat, jak se situace bude vyvíjet na ostatních trzích.  
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Závěr 

 V diplomové práci jsem se zabýval analýzou světového trhu se surovým ţelezem, 

která mi umoţnila identifikovat a pochopit souvislosti trhu a uvědomit si závislosti surového 

ţeleza na různých faktorech. Na základě těchto zjištění a analýze dostupných dat jsem byl 

schopen vytvořit grafy, které dokumentují reálné závislosti mezi cenami surového ţeleza a 

cenami jednotlivých faktorů, které mají významný vliv na vývoj ceny komerčního surového 

ţeleza z regionu SNS. Pro definování faktorů, které ovlivňují trţní cenu komerčního 

ocelárenského surového ţeleza vyváţeného z SNS, jsem se rozhodl na základě skutečnosti, ţe 

Rusko a Ukrajina jsou největšími dodavateli komerčního surového ţeleza na evropský trh.  

 

V první kapitole byla stručně popsána výroba surového ţeleza ve vysokých pecích včetně 

procesů, které vedou k jeho výrobě. Zaměřil jsem se zde především na přehledy světového 

obchodu a produkce ţelezné rudy, koksu a koksovatelného uhlí, aby bylo zcela zřejmé, kdo 

ovládá světový obchod s těmito surovinami důleţitými pro výrobu ţeleza. Jednotlivé přehledy 

jsou zpracovány na základě historických, a co moţná nejaktuálnějších dat, které se mi 

podařilo získat. To stejné platí i pro veškeré další přehledy uvedené v celé diplomové práci. 

Druhou část své práce jsem věnoval detailnějšímu rozboru mezinárodního trhu se surovým 

ţelezem, abych nastínil základní specifika a souvislosti trhu. Uvedl jsem zde přehledy světové 

produkce a mezinárodního obchodu, ze kterých je patrné, které země jsou největšími 

světovými výrobci, vývozci a dovozci surového ţeleza. Ve třetí kapitole jsem na základě tří 

různých příkladů poukázal na to, ţe se podíl kovonosné vsázky a paliv na celkových 

výrobních nákladech surového ţeleza můţe u různých výrobců surového ţeleza výrazně lišit, 

nicméně tvoří převáţnou část celkových výrobních nákladů surového ţeleza. V poslední 

kapitole své práce jsem analyzoval vybrané cenové vývoje za zvolené časové období, které 

znázorňují vzájemné závislosti mezi cenami ocelárenského surového ţeleza a cenami různých 

faktorů. Na základě analýzy jsem zde stanovil ty faktory, které nejvíce ovlivňují cenovou 

hladinu ocelárenského surového ţeleza z SNS. V závěrečné části kapitoly jsem zhodnotil 

veškeré poznatky a zjištění z provedených analýz, a na základě tohoto zhodnocení jsem 

provedl doporučení, na které faktory se zaměřit, aby to přispělo k pravděpodobnějším 

odhadům dalšího vývoje cen surového ţeleza. 
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Přílohy 

Příloha 1 - Největší světoví producenti železné rudy v roce 2010 podle kapacity 

Největší světoví producenti železné rudy v roce 2010 podle kapacity 

Společnost Země 
Kapacita                            

(mil. tun/rok) 

Vale Group Brazílie 417,1 

Rio Tinto Group Austrálie, Velká Británie 273,7 

BHP Billiton Group Austrálie, Velká Británie 188,5 

ArcelorMittal Group Lucembursko 78,9 

Fortescue Metals Group Austrálie 55 

Evraz Group Rusko 50,4 

Metalloinvest Group Rusko 44,7 

AnBen Group Čína 44,7 

Metinvest Holding Group Ukrajina 42,8 

Anglo American Group Jižní Afrika 41,1 

LKAB Group Švédsko 38,5 

CVG Group Venezuela 37,9 

Cliffs Natural Resources USA 34,6 

NMDC Group Indie 32,6 

Imidro Group Írán 29,8 

CSN Group Brazílie 28 

Shougang Beijing Group Čína 26,5 

US Steel Group USA 23,5 

ENRC - Eurasian Natural Resources Kazachstán 19,7 

Wuhan Iron & Steel Group Čína 18,6 

Kapacita celkem   2177,3 

 
Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [81]. 
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Příloha 2 - Rozdělení surových želez podle ČSN a GOST   

Slévárenské surové železo Pig-P1 Si (hematit) dle ČSN EN 10001 

Značka Si (%) Mn (%) P (%) S (%) Cr (%) 

Pig-P1 Si 1,21 - 1,50 0,4 - 1,0 max. 0,12 max. 0,03 max. 0,10 

Pig-P1 Si 1,51 - 2,00 0,4 - 1,0 max. 0,12 max. 0,03 max. 0,10 

Pig-P1 Si 2,01 - 2,50 0,4 - 1,0 max. 0,12 max. 0,03 max. 0,10 

Pig-P1 Si 2,51 - 3,00 0,4 - 1,0 max. 0,12 max. 0,03 max. 0,10 

Pig-P1 Si 3,01 - 3,50 0,4 - 1,0 max. 0,12 max. 0,03 max. 0,10 
 
 

Slévárenské surové železo pro tvárnou litinu Pig-Nod (nodulár) dle ČSN EN 10001 

Značka Si (%) Mn (%) P (%) S (%) Cr (%) 

Pig-Nod 0,01 - 0,50 max. 0,10 max. 0,08 max. 0,02 max. 0,10 

Pig-Nod 0,51 - 1,00 max. 0,10 max. 0,08 max. 0,02 max. 0,10 

Pig-Nod 1,01 - 1,50 max. 0,10 max. 0,08 max. 0,02 max. 0,10 
 
 

Ocelárenské surové železo Pig-P2 dle ČSN EN 10001 

Značka Si (%) Mn (%) P (%) S (%) Cr (%) 

Pig-P2 0,40 - 1,20 0,4 - 1,0 max. 0,15 max. 0,03 max. 0,10 

Pig-P2 0,51 - 1,00 0,3 - 1,0 max. 0,17 max. 0,03 max. 0,10 
 
 

Slévárenské surové železo Pig-P1 Si (hematit) dle ruské normy GOST 

Značka Si (%) Mn (%) P (%) S (%) Cr (%) 

L6 1,21 - 1,60 0,3 - 0,9 max. 0,12 max. 0,04 max. 0,10 

L5 1,61 - 2,00 0,3 - 0,9 max. 0,12 max. 0,04 max. 0,10 

L4 2,01 - 2,40 0,3 - 0,9 max. 0,12 max. 0,04 max. 0,10 

L3 2,41 - 2,80 0,3 - 0,9 max. 0,12 max. 0,04 max. 0,10 

L2 2,81 - 3,20 0,3 - 0,9 max. 0,12 max. 0,04 max. 0,10 

L1 3,21 - 3,60 0,3 - 0,9 max. 0,12 max. 0,04 max. 0,10 
 
 

Slévárenské surové železo pro tvárnou litinu Pig-Nod (nodulár) dle GOST 

Značka Si (%) Mn (%) P (%) S (%) Cr (%) 

Pig-Nod 0,51 - 1,00 max. 0,05 max. 0,05 max. 0,02 max. 0,10 

Pig-Nod 1,01 - 1,50 max. 0,05 max. 0,05 max. 0,02 max. 0,10 

Basic Pig Iron max. 1,00 max. 0,10 max. 0,08 max. 0,04 max. 0,10 
 
 

Ocelárenské surové železo Pig-P2 dle GOST 

Značka Si (%) Mn (%) P (%) S (%) Cr (%) 

PL1 0,30 - 0,90 max. 0,9 max. 0,12 max. 0,05 max. 0,10 

PL2 0,91 - 1,20 max. 0,9 max. 0,12 max. 0,05 max. 0,10 
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      Příloha 3 - Deset největších světových výrobců oceli v roce 2011 

10 největších světových výrobců oceli v roce 2011 (mil. tun) 

Pořadí Země 2011 2010 %2011/2010 

1 Čína 695,5 638,7 8,9 

2 Japonsko 107,6 109,6 -1,8 

3 USA 86,2 80,5 7,1 

4 Indie 72,2 68,3 5,7 

5 Rusko 68,7 66,9 2,7 

6 Jižní Korea 68,5 58,9 16,2 

7 Německo 44,3 43,8 1,0 

8 Ukrajina 35,3 33,4 5,7 

9 Brazílie 35,2 32,9 6,8 

10 Turecko 34,1 29,1 17,0 
 

Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [90]. 

 

 

             Příloha 4 - Vysoké pece ArcelorMittal v Evropě 

Vysoké pece ArcelorMittal v Evropě 

Výrobce Stát VP 
Kapacita                     
(mil. tun) 

Gent  Belgie 2 4,38 

Liege  Belgie 2 3 

Eisenhuttenstadt  Německo 2 2,16 

Bremen  Německo 2 3,6 

Gijon  Španělsko 2 4,6 

Krakow  Polsko 2 2,3 

Dabrowa Gornicza Polsko 2 4,7 

Galati  Rumunsko 3 4,46 

Florange  Francie  2 2,2 

Fos-sur-Mer  Francie  2 5 

Dunkerque  Francie  3 6,98 

Ostrava  Česká republika 4 4,4 

Zenica  Bosna a Hercegovina  1 1,3 

Celkem   29 49,08 

 
Pramen: tabulka vytvořená za pomocí programu MS Excel na základě dat z [68]. 
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  Příloha 5 - Zjednodušené schéma výroby oceli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pramen: vlastní úprava autora na základě obrázku viz [92]. 


