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Abstrakt 

Cílem této diplomová práce je analýzu trhu s polotovary se zaměřením na kruhové 

kontislitky, která je řešena v podmínkách skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA 

STEEL. V úvodní části je stručná charakteristika polotovarů, trhu, marketingových analýz a 

benchmarkingu. Následuje zpracovaná analýza trhu a konkurence, Porterův model pěti sil, 

provedený benchmarking, následně vnitřní analýza podniku a nakonec vypracovaná SWOT 

analýza. V závěrečné části hodnotím zjištěné skutečnosti a navrhuji, jak zefektivnit prodej 

daného výrobního sortimentu. 

Abstract 

The aim of this thesis is market analysis of semifinished products with the intention of 

continuous casting round steel blooms. The thesis is solved in the conditions of company 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL. There is short charasterictics of 

semifinished products, market, market analyses and benchmarking at the beginning. The 

following is elaborated market analysis, analysis of competition, Porter´s five forces model, 

made benchmarking, internal anlaysis of company and SWOT analysis at the end. In the last 

part are evaluated realized findings and given suggestions  how to streamline sale of existing 

production assortment. 
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Úvod 

 Cílem mé diplomové práce je navrhnout řešení k zefektivnění prodeje v sortimentu 

polotovarů ve skupině TŽ-MS. Práce je zaměřena především na kruhové kontislitky. 

Pomocí analýzy trhu a konkurence bude hodnotit silné a slabé stránky firmy, stejně jako 

příležitosti a možné hrozby na trhu v tomto produktu. Nástrojem hodnocení bude SWOT 

analýza a benchmarking.  

 Práce je rozdělena do několika skupin. V první budu charakterizovat, co jsou to 

polotovary a jak se dělí. V druhé části přiblížím trh, funkci marketingu, vnější a vnitřní 

prostředí podniku, které ovlivňuje jeho činnost a samotnou existenci firmy. Představím, 

k čemu slouží benchmarking a SWOT analýza. 

 V třetí části přiblížím společnost TŽ-MS, její historii i výrobní program a budu se 

zabývat prodejem polotovarů v této skupině. 

Ve čtvrté části provedu analýzu trhu s polotovary. Zmapuji situaci na tuzemském i 

exportním trhu. Zaměřím se na podíly společnosti TŽ-MS na trzích a porovnám se 

zjevnou spotřebu polotovarů. Vyspecifikuji požadavky zákazníků na sortiment polotovarů 

dle konečných zpracovatelů. Dále budu analyzovat vnější i vnitřní prostředí podniku, 

provedu benchmarking výrobců kruhových kontislitků a na závěr vypracuji SWOT 

analýzu, ve které shrnu všechna zjištění silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb na 

trhu s polotovary s následným doporučením. 

V poslední – závěrečné části navrhnu, jak zefektivnit prodej polotovarů se 

zohledněním všech zjištěných aspektů v sortimentu polotovarů.  
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1. Polotovary 

Co jsou to vůbec polotovary? Polotovary jsou výchozím materiálem určeným k 

dalšímu zpracování - tváření.  Dalším zpracováním polotovarů může být např. válcování 

nebo kování. [2]  Nejpoužívanější výchozí materiály jsou [1]: 

- plynulé lité polotovary (PLP), 

- ingoty, 

- předvalky.                                                                                                                                               

 

 

1.1  Plynule odlévané polotovary (PLP) 

PLP jsou rozhodujícím vstupním materiálem především pro válcovny. Jejich podíl 

z celkové výroby oceli představuje v současné době asi 80 %. Plynulé lití se rozšiřuje 

nejen pro lití bram, bloků a sochorů, ale i na výrazně menší průřezy se zaměřením na co 

největší úspory deformační práce ve válcování. V porovnání s ingoty mají PLP tyto 

přednosti [2] : 

- větší výtěžky cca o 10%, 

- úspory v investičních nákladech, 

- nižší náklady na energii,  

- úspora prostoru i pracovních sil, 

- příznivější makrostrukturu, rozložení vměstků a snížení chemické nehomogenity. 
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Rozměry PLP jsou [1]: 

- sochory a bloky 75x75 až 520x400 mm, 

- kruhové sochory do průměru 560 mm,  

- tvarové předlitky pro nosníky do 480x420 mm s tloušťkou stojny 120mm, 

- bramy s tloušťkou do 300 mm a šířkou do 2640 mm. 

 

1.2  Ingoty 

Při odlévání ingotů se tekutá ocel odlévá do odlévacích forem. Podle těchto forem 

mohou mít ingoty průřez čtvercový, obdélníkový, kruhový nebo mnohoúhelníkový. 

V závislosti na požadované jakosti povrchu se mohou v průběhu lití do forem přidávat 

různá odplyňovací činidla. Po následném vychladnutí se ingoty vyklopí z odlévacích 

forem a přepraví do válcoven k dalšímu zpracování. Po ohřevu ingotů následuje válcování 

na bramy, předvalky nebo sochory. Předpokládá se, že výroba ingotů bude postupně skoro 

zcela nahrazena plynulým odléváním, s výjimkou těch ingotů, u kterých se vyžaduje pro 

dosažení potřebné jakosti odlévání do ingotů, např. při výrobě těžkých vah pro 

kování.[23]   

 

1.3  Předvalky 

Předvalky představují výchozí polotovar pro vývalky, výkovky a výlisky. Mají 

jednoduchý příčný průřez, velké rozměrové tolerance a jejich povrch může kopírovat 

povrch uměle zdrsněných válců atd. Řadíme zde [2]: 

 

- bloky o rozměrech 140 x 140 až 320 x 320 mm, 

- bramy o rozměrech výšky 80 až 200 mm a šířce do 1600 mm, 



4 

 

-  sochory o rozměrech 40 x 40 mm až 130 x 130 mm, 

- kruhové sochory o průměrech 90 – 210 mm, 

- plošiny o tloušťce od 6 do 36 mm a šířce nejčastěji 300 mm. 
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2. Trh 

Trh je jakýkoliv systém koupě a prodeje zboží, služeb nebo výrobních faktorů. Je to 

koordinující mechanismus, jenž dává dohromady oddělené plány různých subjektů 

zkoušejících koupit nebo prodat dané zboží. [5]   

Jedním ze základních předpokladů úspěšného podnikání je dokonalá znalost daného 

trhu i prostředí, na kterém chce podnik působit. [6]   

 

2.1 Marketing 

Marketing je v podstatě velmi jednoduchý. Jeho součástí je hledání toho, co si přejí 

zákazníci, vývoj strategie, která směřuje k uspokojení jejich potřeb a vytvoření plánu pro 

dosažení nalezené strategie, jeho zavedení a následné splnění. Marketing není oddělení 

nebo skupina lidí, ale je to způsob myšlení. Tímto způsobem musí být prodchnuta celá 

organizace. [8]      

Cílem marketingu je poznání a pochopení zákazníka natolik dobře, aby mu výrobek či 

služba padla jako šitá na míru a prodávala sama. V ideálním případě by měl marketing 

vyústit v získávání zákazníka ochotného kupovat. [10]   

 

2.2 Marketingové analýzy trhu 

Marketingové analýzy jsou základními metodami, jak získat potřebné informace o 

marketingovém prostředí daného trhu, o požadavcích zákazníků, ale také konkurenci, 

která na trhu působí. Marketingové analýzy trhu lze definovat jako orientované, 

uspořádané soubory informací, získané na základě určité metodiky a jejich hloubka a 

rozsah závisí na plánovaném objemu obchodních aktivit firmy. [11]   

Marketingové prostředí lze rozdělit na dvě hlavní části [12]: 

- mikroprostředí (označováno taky jako vnitřní prostředí), 
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- makroprostředí (označováno jako vnější prostředí). 

Vnitřní prostředí firmy zahrnuje všechny prvky uvnitř podniku, které mohou ovlivnit 

kvalitu její činnosti. Patří zde analýza zdrojů, analýza systému, firemní kultura aj. Výstupem 

analýzy vnitřního prostředí je určení silných a slabých stránek podniku. 

Vnější prostředí zahrnuje faktory ekonomické, politicko-právní, sociální, 

technologické, technické, ekologické, ale i zákazníky, dodavatele  nebo  konkurenty. 

Výsledkem analýzy vnějšího prostředí je určení příležitostí a hrozeb podniku. [13]   

 

2.2.1  Vnější  prostředí podniku 

Jedna z metod,  používaná pro analýzu vnějšího prostředí, je Porterova analýza 

konkurence, která vychází ze systematického popisu vlivů působící na jednotlivé firmy, které 

vstupují a realizují své produkty na trhu. [15]  Dle Portera je model fungování trhu na těchto 

pěti faktorech [16] : 

1. Rivalita mezi konkurenty. 

2. Ohrožení ze strany nových konkurentů. 

3. Ohrožení ze strany nových substitutů. 

4. Vyjednávací síla dodavatelů. 

5. Vyjednávací síla odběratelů. 

Mezi konkurenty dochází k neustálému soupeření na úrovni cen a poskytování lepších a 

komplexnějších služeb zákazníkům. 

Nově vstupující podniky přinášejí do odvětví novou kapacitu a snaží se o získání podílu 

na trhu. To může způsobit zvýšení nákladů a snížení cen, které se projeví následnou sníženou 

ziskovostí. Hrozba vstupu nových podniků na trh v odvětví se odvíjí od existujících překážek 

vstupu (kapitálová náročnost, přístup k distribučním kanálům, vládní politika, stupeň 

diferenciace výrobků nebo úspory v rozsahu produkce) a reakce stávajících konkurentů.  
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Možnost dostupnosti substitutů omezuje cenu, za kterou lze výrobek nebo službu na trhu 

nabízet. Zákazník může na pohyby cen reagovat tím, že přejde na substitut, který pořídí za 

výhodnější cenu. [14]    

Dodavatelé mají oproti výrobcům výhodu, pokud jsou silnější a koncentrovanější než 

výrobci v daném odvětví. Dodavatelé můžou měnit a ovlivňovat ceny i kvalitu dodávaných 

produktů (surovin). 

Odběratelé stejně jako dodavatelé mohou výrazným způsobem působit na ziskovost 

odvětví tlakem na cenu nebo taky kvalitou produkce odvětví. [15]   

Porterův model pěti sil (viz Obr. číslo 1) popisuje konkurenční okolí podniku a vypovídá 

o tom, zda bude podnik na trhu dostatečně konkurenceschopný.  

 

   

Obr. č. 1 Hybné síly konkurence v odvětví [16]   
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2.2.2  Vnitřního prostředí podniku 

Pro analýzu vnitřního prostředí lze použít řadu metod. Mezi základní řadíme [15]: 

- analýzu výsledků v jednotlivých funkcionálních oblastech, 

- matice BCG (Boston Consulting Group), 

- matice GE (General Eletric). 

BCG a GE matice řadíme do skupiny portfolio metod, které se používají, pokud má firma 

diverzifikovanou výrobní strukturu, čili vyrábí více než jeden výrobek. Mezi další portfolio 

analýzy řadíme např. ABC nebo SWOT analýzu. Portfolio analýzy můžeme označit taky jako  

marketingové nástroje,  které lze rozdělit do několika skupin, a to například [7]:   

 

- podle tržního podílu, 

- podle atraktivnosti na trhu, 

- podle síly konkurenčního postavení na trhu. 

- podle tempa růstu prodeje. 

 

2.3  SWOT analýza 

K nejčastěji používaným nástrojům marketingové analýzy patří SWOT analýza.  Tato 

analýza patří k metodě pro posouzení silných a slabých stránek firmy, vycházejících 

z vnitřního prostředí firmy, a možných příležitostí a ohrožení, která jsou závislá na vlivu 

vnějšího prostředí podniku. Název SWOT vychází z anglických slov [8]: 

Strengths – silné stánky. 

Weaknesses – slabé stánky. 

Opportunities – příležitosti. 
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Threats – hrozby. 

SWOT analýza je velmi otevřeným ohodnocením podniku a je velmi pohotovým, 

užitečným a snadno použitelným nástrojem k popisu jeho celkové situace. Účelem 

analýzy je vyzdvižení těch stránek, které mají strategický význam. [9] 

Pro potřebu objektivního posouzení situace firmy je nutné analyzovat její [6]: 

- současné postavení, 

- její kapacity, 

- její schopnosti.          

                                                                                                                            

Na Obr. č. 2 je zachycena SWOT matice, která je výsledkem SWOT analýzy. 

              

   

    Slabé stránky  (W) Silné stánky  (S)

WO SO

Příležitosti  (O) strategie strategie

HLEDÁNÍ VYUŽITÍ

WT ST

Ohrožení  (T) strategie strategie

VYHÝBÁNÍ KONFRONTACE

 

 

 

 

Obr. č. 2  SWOT matice [15]  
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2.4  Benchmarking  

Benchmarking je systematický a průběžný proces měření, proces neustále porovnávací 

postupy firmy s podnikatelskými leadry kdekoli na světě, s hlavním cílem získat informace, 

které pomohou podniku přijmout opatření pro zlepšení jeho výkonnosti.    

„Benchmarking je metoda řízení kvality. Je to metoda zlepšování učením se od druhých, 

způsob řízení změny. “ [17] 

Benchmark je naměřená hodnota nejlepšího ve své třídě, měřící standard pro srovnání. 

Nejdříve je nutno stanovit ukazatele, které budeme srovnávat s těmi, které dosáhl ten 

nejlepší v daném segmentu podnikání.  

Podněty k benchmarkingu mohou být interní i externí. Mezi interní řadíme např. 

potřebu změnit technologii a zvýšit výkonnost, nastavení ambiciózních cílů, potřebu poznání 

výkonnosti přímé i nepřímé konkurence nebo zjištění týkající se zaostávání výkonnosti 

podniku. Externí podněty může představovat trvalý rozvoj konkurentů, permanentní tlaky 

odběratelů na snižování nákladů nebo změny v legislativě, které nutí organizace 

k zlepšování a inovacím. Mohou se však objevit i podněty jiného charakteru, jako analýzy 

příčin reklamací a stížností zástupců zainteresovaných stran. [18]  

 

2.4.1 Typy benchmarkingu 

V závislosti na charakteru zkoumaného objektu benchmarkingových zkoumání 

rozlišujeme [19]: 

- benchmarking výkonný, 

- benchmarking funkcionální, 

- benchmarking procesní.               

Benchmarking výkonný je zaměřen na přímé porovnávání a měření výkonných 

parametrů, např. výkonnost pracovníka, montážní linky nebo celkovou výkonnost 
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organizace. Můžeme ho uplatnit při srovnávání různých výrobců stejného produktu 

nebo služeb. 

Benchmarking funkcionální je takový typ studií, při kterých se porovnává 

jediná nebo několik funkcí daných organizací. Nejvíce se používá v sektoru 

neziskových organizací a služeb a vyžaduje nezanedbatelné zdroje. 

Benchmarking procesní představuje soubor aktivit s centrem pozornosti na 

porovnávání a měření konkrétního procesu organizace. Je nejnáročnější z hlediska 

shromažďování dat, ale zároveň nejúčinnější formou učení se.              

                      

Dalším dělení benchmarkingu je na [18]: 

-  interní benchmarking, 

-  externí benchmarking.   

 

Interní benchmarking se realizuje v rámci jedné organizace mezi zvolenými 

organizačními jednotkami a hledá dočasně nejlepší vnitřní standard výkonnosti. [17]  Jeho 

předností je, že vede k snižování nežádoucích rozdílů mezi jednotkami. 

 

Externí benchmarking se uskutečňuje v rámci měření a srovnávání s jinou 

organizací. Je nutno ale nalézt vhodného partnera pro srovnávání, což nemusí být lehké, 

jelikož si mohou přímo konkurovat.   
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2.4.2 Analytická fáze benchmarkingu 

 

Aby shromážděná data měla pro nás určitou vypovídající schopnost, musíme 

získaným datům nejdříve dát řád, aby bylo možné dospět k definování rozdílů naší 

výkonnosti a výkonnosti partnerských společností.[18]  Na Obr. č. 3 jsou uvedeny tři 

základní oblasti aktivit analýzy a zpracování dat. 

 

     VYHODNOCENÍ DAT  ANALÝZA PŘÍČIN       NÁVRH CÍLOVÝCH 

        O VÝKONNOSTI EXISTENCE ROZDÍLŮ                HODNOT 

              PARTENRA  VE VÝKONNOSTI    VLASTNÍHO ZLEPŠENÍ
 

 

 

Obr. č. 3 Sled procesů analytické fáze benchmarkingu [18]   
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3 Charakteristika skupiny TŽ – MS, a.s. 

 

3.1.  Třinecké železárny, a.s. (TŽ) 

 

Třinecké železárny patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby 

v  České republice.  Je to podnik s uzavřeným hutním výrobním cyklem. 

 

 

3.1.1 Historie Třineckých železáren, a.s. 

 

TŽ byly založeny již v roce 1839 Těšínskou komorou vlastněnou arcivévodou Karlem 

Habsburským. Rozvoj železáren výrazně ovlivnila výstavba Košico-bohumínské železné 

dráhy vedoucí přes Třinec, která byla dokončena roku 1871, a která umožnila soustředit 

další hutní provozy z nedalekého okolí právě do města Třince. Vývoj ve 20. století 

směřoval především k využívání nejnovějších technologií a zvyšování úrovně jakosti 

výrobků. Rozvoj podniku pokračoval i v období socialistického Československa,  protože 

výroba oceli představovala symbol hospodářských úspěchů tehdejšího režimu. Klíčovým 

bodem byla výstavba kyslíkové konvertorové ocelárny, která zahájila svůj provoz v roce 

1985. Změna politického systému v roce 1989 vedla k postupné privatizaci TŽ a v roce 

1991 byly železárny převedeny na akciovou společnost s kapitálovou účastí státu, která 

byla v dalších létech postupně snižována. Od  roku 1996 jsou TŽ zcela odstátněny a 

majoritním vlastníkem podniku se stala společnost Moravia Steel, a.s.  Aktuální strukturu 

akcionářů můžeme vidět na Obr. č. 4.  Pro bližší seznámení s organizačním členěním TŽ, 

a.s. je v příloze č. 1 uvedeno organizační schéma společnosti. [24]     
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Obr. č. 4  Struktura akcionářů TŽ, a.s. [24], [21]  

 

 

3.1.2 Výrobní program skupiny TŽ-MS 

 

Výrobní program skupiny TŽ-MS tvoří dlouhé válcované výrobky, které lze 

rozdělit do následujících skupin [24]: 

- předvalky a kontislitky, 

- kolejnice (širokopatní, výhybkové, tramvajové, důlní) a příslušenství pro 

železniční svršek, 

- válcované tyče – kruhové, čtvercové a šestihranné, plochá ocel, široká a profilová 

ocel 

- válcovaný drát, 

- bezešvé trubky, 

- tažená ocel. 
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Podrobnější výrobní program předvalků a kontislitků: 

Bloky: rozměry 160 x 160 – 280 x 280 mm, výrobní délky 2 – 6 m. 

Bramy: 190 - 400 x 120-200 mm a 410-520 x 120-140 mm, výrobní délky 2 - 6 m. 

Sochory: 100 x 100, 108 x 108, 110 x 110, 130 x 130 a 150 x 150 mm, výrobní délky  

2,8 – 3,2 m. [20] 

 

Kontislitky:   

- 350 x 300 v délkách 4 – 6,5 m (po dohodě až 8 m) a kruhové formáty 320, 410, 470 a 525 

mm ve výrobních délkách 2,5 – 6,4 m vyráběny na radiálním blokovém kontilití s pěti 

licími proudy a roční kapacitou 1 100 000 tun.  U rozměru 410 a 525 mm je zařízení na 

elektromagnetické míchání, 

- 150 x 150 mm v délkách 10 - 12 m, které jsou produkovány na sochorovém kontilití 

s osmi licími proudy od firmy CONCAST. Jedná se o kontilití radiální s délkou 9 metrů. 

Toto kontilití je v provozu od roku 1994 a jeho roční kapacita činí 1 250 000 tun. [3]  

 

3.2  Moravia Steel, a.s. 

Předmětem podnikání společnosti je činnost zaměřená především na nákup surovin 

pro Třinecké železárny a prodej téměř celé produkce válcovaného zboží a polotovarů 

vyrobených v TŽ. Firma má svá dceřiné zastoupení v Německu, Portugalsku, Slovinsku, 

Itálii, Velké Británii a nově v SAE. Moravia Steel dále koordinuje finanční řízení celé 

skupiny, v které má majoritní vliv a zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní přepravu.  

Objem prodeje válcovaného zboží a polotovarů ze společnosti dosáhl v roce 2011 výše 

2 240,53 kilotuny. Z tohoto objemu prodeje tvoří 68 % export a 32 % bylo dodáno na 

tuzemský trh.  Evropská unie se na zahraničním prodeji společnosti podílela 73 %.  
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K významným odbytištím patřilo v roce 2011 Slovensko s 11,6 % a Amerika s podílem 

9,8 %. [4]   

 

 

3.3  Prodej polotovarů ve skupině TŽ-MS 

 

Na obrázku č. 5 je zachycen vývoj prodeje polotovarů ve skupině TŽ-MS za období let 

2009-2011. [4]  V těchto údajích je zahrnut prodej: 

-  kontislitků kruhového formátu 320 mm, 

- kontislitků kruhového formátu 410 mm, 

- kontislitek kruhového formátu 470mm, 

- kontislitků kruhového formátu 525 mm. 
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 Obr. č. 5 Prodej polotovarů v letech 2009-2011 [4] 

 

 

Tyto kruhové kontislitky se dodávají k následujícímu zpracování:  

- výroba trubek (VVT),  

- výroba tyčové oceli (SCHV Kladno) 

- železničního dvojkolí,  

- výroba komponentů pro větrný průmysl (kovárny), 

- ostatní. 

Přímý prodej, na který je tato práce především zaměřena, je tvořen především 

dodávkami pro železniční dvojkolí, výrobu součástí pro větrný průmysl a ostatní. 
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3.4 Požadavky odběratelů na vstupní materiál: 

Parametry požadované zákazníky na vstupní materiál jsou velmi podobné a liší se 

pouze prioritou v jednotlivých segmentech trhu. Třinecké železárny nabízejí svým 

odběratelům:  

-  kvalitní ocel se zaručeným obsahem vodíku pod 2 ppm, 

-  požadovaný stupeň mikročistoty oceli,  

- výrobu oceli v požadovaném chemickém složení, včetně různých modifikací (omezeno 

požadavkem na min. 3 tavbové sekvence z důvodu optimalizace výroby),  

- zvládnutou délku kontislitků do 6,5 m. 

 

Nároky zákazníků podle dlouhodobého monitorování lze pro jednotlivé segmenty 

definovat takto [21]: 

 

Požadavky výrobců železničního dvojkolí:  

- zpřesnění rozměrové tolerance válcovaných bloků – zlepšení však nedovoluje aktuální 

stav zařízení válcovny.  

 

Požadavky výrobců výkovků – kováren:  

- větší rozměrový sortiment kontislitků.  Požadavky především na větší rozměry (v TŽ je 

výroba max. rozměru 525mm). 
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4. Analýza trhu s polotovary 

 

4.1 Trh polotovarů v ČR 

 

Mezi polotovary, kterými se budu v této kapitole zabývat, řadíme ingoty, kruhové, 

bramové a pravoúhlé polotovary. Na tuzemském trhu působí kromě skupiny TŽ-MS ještě 

ArcelorMittal Ostrava, který má tři kontilití, a to bramové, sochorové a blokové. Na 

sochorovém lije formáty 160 a 210 mm. Dalším významným producentem je rovněž 

Evraz Vítkovice Steel, který je vybaven bramovým kontilitím s roční produkcí 95 000 tun.  

Dle statistických údajů vyplývá, že výroba polotovarů je v ČR za poslední roky nižší, než 

zjevná spotřeba (viz Tabulka č. 1). Dále je vidět, že dovoz převyšuje vývoz polotovarů. 

Nejvyšší import byl zaznamenán v roce 2010 a ve stejném roce byla i nejvyšší spotřeba, a 

to 1 398 kt. Za rok 2012 byla spotřeba 1 165 kt, což představuje meziroční zvýšení 

spotřeby o 52 kt oproti roku 2011.  

 

Tabulka č. 1 Trh polotovarů v ČR (kt) [21]   

    
Rok  2009 2010 2011 2012 

Výroba 763 1 036 1 078 1 028 

Import 214 613 319 347 

Export 180 251 284 210 

Spotřeba 798 1 398 1 113 1 165 

 

 

Nejčastěji dováženým tvarem jsou polotovary bramové, které tvořily v roce 2011 57 % a 

v roce 2012 až 68 % ze všech dovážených tvarů, jak je zachyceno v Tabulce č. 2. Dále 

následují kruhové formáty, které v roce 2012 představovaly 27 % a pravoúhlé formáty 
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s podílem na dovozu kolem 5 %. Nejmenší podíl tvoří ingoty, které představovaly v roce 

2012 pouze ca. 1 %.   Oproti roku 2011 poklesl import ingotů o ca. 3%. 

 

Tabulka č. 2 Dovoz polotovarů v ČR dle tvaru (kt) [21]   

     

ČR 2010 2011 2012

Ingoty 10 11 2

Kruhové 60 68 93

Pravoúhlé 60 57 17

Bramové 483 183 235  

 

Vývoj dovozu kruhových polotovarů dle jakostních skupin je zobrazen v Tabulce č. 3.  

Skupiny jsou rozděleny na nelegované, uhlíkové, nerezové a legované. Z tabulky je 

patrné, že v roce 2012 byl nejvyšší dovoz uhlíkových polotovarů, který vzrostl až na 56% 

ročního objemu (viz Tabulka č. 4). V nelegovaných značkách byl nejvyšší import v roce 

2011 a v 2012 došlo opět k  poklesu. Nerezové polotovary kruhového formátu se do 

tuzemska nedovážejí a v legovaných značkách se jedná pouze o zanedbatelné množství v 

rozpětí 1-3% z ročních objemů. 

 

Tabulka. č. 3 Kruhové polotovary – Import do ČR (kt) [21]   

   
Rok 2009 2010 2011 2012 

Nelegované 9 34 42 40 

Uhlíkové 25 25 24 52 

Nerezové 0 0 0 0 

Legované 1 1 2 1 
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Tabulka č. 4 – Kruhové polotovary – Import do ČR (%) [21]   

   
Rok 2009 2010 2011 2012 

Nelegované 26% 56% 62% 43% 

Uhlíkové 72% 42% 35% 56% 

Nerezové 0% 0% 0% 0% 

Legované 2% 1% 3% 1% 

 

Dovoz kruhových formátů z Itálie byl v období let 2009-2012 na stabilní úrovni, pouze 

v roce 2012 došlo k mírnému poklesu, jak je patrné z Tabulky č. 5.  Tyto dovozy 

směřovaly do firem ArcelorMittal Ostrava nebo Bonatrans.  V roce 2012 by zaznamenán 

významný nárůst objemu dovozu z Polska u kruhových kontinuálně litých nebo 

válcovaných polotovarů. Tento objem činil až 37 %. V Polsku je výrobcem kontinuálně 

litých rozměrů pouze firma Ferrostal Labenda [26], která produkuje na jednom licím 

proudu rozměr 170 mm. Producenti kruhových ingotů do těchto statistik nebyli zahrnuti.  

 

 

Tabulka č. 5 Kruhové polotovary – Importní země do ČR (kt) [21]   

  
Rok 2009 2010 2011 2012 

Slovensko 8 36 36 40 

Itálie 25 22 24 19 

Chorvatsko 0 0 5 0 

Polsko 0 0 0 34 

Ostatní 1 2 3 0 

 

 

Skupina TŽ-MS si v ČR již dlouhodobě drží pozici největšího dodavatele polotovarů na 

domácí trh. V posledních dvou letech dosáhl tržní podíl skupiny ca. 46 %. Společnost 

ArcelorMittal Ostrava dosáhla tržního podílu 21,5 % a zbývající tuzemští producenti 
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představovali podíl 2,2 %. U importu došlo k meziročnímu zvýšení o 2 %, což představuje 

podíl kolem 30 %.  

 

 

 

4.2  Exportní trh 

 

Největším producentem oceli – kontislitků je Německo, Itálie a Španělsko. ČR se svou 

výrobou kontislitků v EU podílí zhruba 3%. Země usilují, aby míra spotřeby jejich 

vlastních kontislitků i ingotů byla co nejvyšší. V Tabulce č. 6 je zachycen vývoj trhu 

s distribučními polotovary dle jednotlivých zemí EU. 

 

 Tabulka č. 6 Trh distribučních polotovarů (kt) [21]   

 

 EU 2009 2010 2011 2012

Itálie 2656 3567 3621 2992

Belgie 1988 2568 2910 2852

Německo 1172 1611 2263 1662

Francie 1113 1792 228 1560

Nizozemí 334 465 1288 948

Velká Británie 210 740 1185 1167

ČR 798 1398 1113 1242

Španělsko 917 940 797 1116

Rumunsko 108 455 771 440

Polsko 156 119 333 552

Maďarsko 105 30 239 516

Zjevná spotřeba 11248 15521 18904 16396  

 

Největší potřeby distribučních polotovarů jsou v Itálii, Belgii, Německu a Francii. Jak je 

z tabulky zřejmé, nejnižší spotřeba byla v krizovém roce 2009 a za poslední 3 roky 
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dochází opět k zvýšení spotřeby, nicméně ještě nedosahuje objemům před krizí, který činil 

kolem 20 000 kt. [21]   Na Obrázku č. 6 je zachycen vývoj spotřeby dle jednotlivých zemí 

v grafickém znázornění. 

 

 

 

 

Obr. č. 6 Distribuční polotovary v zemích EU v letech 2009-2012 [21]   

 

Na trhu distribučních polotovarů v EU27 dosáhla skupina TŽ-MS podílu 1,3 %. Pokles by 

způsoben růstem velikosti trhu. V roce 2012 došlo ale opět k růstu dodávek z TŽ-MS a 

zvýšení tržního podílu zpět na 1,7 % (viz Tabulka č. 7).  
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Tabulka č. 7 Podíly na trhu polotovarů v EU 2009-2012 [21]   

EU 2009 2010 2011 2012

Velikost trhu 11248 15521 18904 16396

Dodávky z TŽ/MS 255 261 242 283

Podíl MS/TŽ (%) 2 1,7 1,3 1,7  

 

Pro export ze skupiny TŽ-MS je velmi důležitý vývoz do zemí EU, a tudíž i pohled na 

objemy, které jednotlivé země v sortimentu kruhových kontislitků dovážejí, jak můžeme 

vidět v Tabulce č. 8, a jak velký je podíl skupiny na celkově dovážených objemech 

kontislitků.  

 

Tabulka č. 8 Dovoz kruhových kontislitků (kt) v letech 2010-2012 dle zemí [21]   

EU 2010 2011 2012

Německo 406 427 327

Itálie 110 102 41

Svědsko 85 32 62

Francie 119 154 91

Rakousko 104 121 41

Rumunsko 66 52 25

Španělsko 39 41 41

Polsko 20 15 25

Belgie 36 44 16

ČR 60 60 125

Ostatní 48 102 119

Celkem 1093 1150 913  

 

Na dovozech kruhových kontislitků se skupina TŽ-MS v roce 2011 podílela objemem ve 

výši 9,2 %. Tento pokles, ve srovnání s rokem 2010, by způsoben zvýšením dovozu do 

EU a poklesem exportu z TŽ/MS.  V roce 2012 došlo opět k růstu exportu ze skupiny na 

12,5%, stále však nedosahuje objemu exportu v roce 2009, který činil až 17,3 %  (viz  

Tabulka č. 9 a Obr. č.7).     
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Tabulka č. 9 Podíly na dovozu kruhových kontislitků v EU 2009-2012 [21]   

 EU 2009 2010 2011 2012

Dovoz 769 1093 1150 913

Export MS/TŽ 133 127 106 114

Podíl MS/TŽ 17,3 11,6 9,2 12,5   

 

 

 

  

 

Obr. č. 7 Podíly TŽ-MS v kruhových kontislitcích v EU 2009-2012 [21]   

 

 

 



26 

 

4.3  Analýza konkurence 

 

V této kapitole se zaměřím na výrobce kruhového kontislitku, čili potenciální 

konkurenci na trhu v tomto produktu. 

 

4.3.1  Konkurence v kruhových kontislitcích 

Mezi hlavní konkurenty v sortimentu kruhových kontislitků řadíme následující výrobce: 

 

ABS - Acciaierie Bertoli Safau (Itálie)             (výroba 11 formátů) 

Jedná se o dceřinou společnost Danieli Group. Pro výrobu větších kontislitků provozují 

dvě kontilití, která jsou vybavena elekromagnetickým mícháním. Na prvním čtyřproudém 

kontilití odlévají kruhové formáty o rozměrech 200, 220, 230, 250, 270, 310 a 405 mm. 

Na druhém dvouproudém kontilití produkují rozměry 500, 600, 700 a 750 mm. Ocel pro 

kontislitky produkují v elektrických pecích (EF). V roce 2010 modernizovali kontilití na 

menší rozměry pro zvýšení kvality výrobků a účinnosti výroby a rovněž  provedli 

rekonstrukci závodu na odplynění oceli (VD). Hmotnost kontislitků je od 3 do 12 tun. 

Kontislitky jsou určeny pro kování, vlastní převálcování nebo přímý prodej. [26]  Firma 

patří k největším konkurentům na trhu. 

 

HKM – Hüttenwerke Krupp Mannesmann (Německo)  (výroba 7 formátů) 

Na dvou kontilitích produkují kruhové formáty o rozměrech 180, 220, 240, 270, 310, 370 

a 406 mm. Délka kontislitků je až do 14 m u menších formátů do 240 mm, u větších do 

12 m. Produkují nelegované značky St35 – St52, uhlíkové C10 – C80, mikrolegované 

StE210.7 – StE415, API 5L, API AQ, legované 15Cr3 – 50 CrV4, 10CrMo910 [30]. 
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Používají především konvertorovou ocel. Téměř 90 % jejich produkce je určeno 

především pro výrobu bezešvých trubek u Vallourec & Mannesmann (V & M) a Salzgitter 

Mannesmann. 

 

VTZ - Волжский трубный завод (Rusko)    (výroba 5 formátů) 

Patří do skupiny TMK. Produkují formáty 150, 190, 330, 350 a 410 mm. Ocel vyrábějí 

v EF a kontislitky používají pro vlastní výrobu bezešvých trub. Vyrábějí i čtvercové 

formáty 240, 300 a 360 mm. [29]  

 

 ESB - Engineering Steel Belgium (Belgie)    (výroba 4 formátů) 

Firma patřící do skupiny GMH. Produkuje kontislitky o rozměrech 310, 400, 500 a 600 

mm. Délky od 5,5 do 12 m. Ocel produkují v EF, jsou vybavení EMS. Kontislitky jsou 

určeny pro výrobu bezešvých trub, kroužků a železničních kol. [27]   

 

Acciaierie Venete  (Itálie)      (výroba 4 formátů) 

Kontilití provozují od roku 2009, dodavatelem byla společnost Danieli. Vyrábějí 

kontislitky o rozměrech 300, 420, 500, 600 mm. Ocel vyrábějí v EF. Tříproudé kontilití je 

vybaveno EMS. KSL nachazejí uplatnění především při výrobě speciálních tyčových ocelí 

pro automobilový průmysl. [28]   

 

Ascometal (Francie) 

Podnik vyrábí kruhové kontislitky od 170 do 325 mm, a to v délkách 6 – 12,5 metrů. 

Výroba je v elektroocelárně s kapacitou pece 90 tun. [33]   
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Stahlwerk Bous (Německo)                             (výroba 3 formátů) 

Firma patří do skupiny GMH. Produkují kruhové formáty 370, 403 a 430 mm. KSL jsou 

určeny pro výrobu bezešvých trubek a pro kovárny. Jsou vybaveni zařízením EMS. Jsou 

dodavatelem pro V & M Tubes. Dvouproudé kontilití zprovoznili v roce 2009. Do roku 

2011 odlévali pouze pravoúhlý formát 430x320 mm ve délce 2 – 7 m, od poloviny roku 

2011 zahájili po modernizaci produkci kruhových KSL. [31]   

 

Interpipe (Ukrajina Dnepropetrovsk) 

Nově otevřená ocelárna na Ukrajině, která zahájila výrobu v říjnu roku 2012,  s kapacitou 

1.320 milionů tun ročně. Výroba je v elektrických pecích a produkce kontislitků je určena 

především na vlastní výrobu trubek a železničních kol. [32]  

 

Tenaris (Itálie) 

Tento výrobce na rozdíl od ostatních výrobců produkuje KSL na vertikálním čtyřproudém 

kontilití. Produkce kontislitku je určena především pro výrobu bezešvých trubek, ale také 

pro komponenty, které směřují do automobilového průmyslu. Jsou vybaveni zařízením 

EMS. Ocel produkují v elektropeci. Vyrábějí kruhové kontislitky od 145 do 395 mm. 

 

Željezara Sisak (Chorvatsko)      (výroba 5 formátů) 

Od roku 2012 patří italské skupině Danieli. Produkují formáty 210, 250, 280, 320, 410 

mm. Uvádějí, že na všech formátech mají zavedeno EMS. Vyrábějí pouze nevakuovanou 

ocel, ale investice do vakuovací stanice je již plánovaná. [21] 

Pro  lepší orientaci jsou zmíněni  producenti kruhových  kontislitků  uvedeni  v Tabulce  

č. 10.  
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Tabulka č. 10 Výrobci kruhových kontislitků 

Výrobce Rozměr kruhového kontislitku

ABS 220-750 mm

HKM 180-406 mm

VTZ 150-410 mm

ESB 310-600 mm

Acciai Venete 300-600 mm

Ascometal 170-325 mm

Stahlwerk Bous 370-430 mm

Interpipe 230-450 mm

Tenaris 145-395 mm

Zeljezara Sisak 210-410 mm  

Podrobnější charakteristiky konkurentů v kruhových kontislitcích nad 300 mm jsou 

obsaženy v příloze č. 2. 

 

 

4.3.2  Konkurence ve válcovaných blocích 

 

Konkurence v sortimentu velkých válcovaných bloků je jednak přímá od ostatních 

výrobců válcované oceli, ale i nepřímá ze strany výrobců kovaných tyčí – bloků. Největší 

část bloků vyráběných v TŽ je určena pro výrobu náprav, čili pro výrobce železničního 

dvojkolí. 

 

ABS - Acciaierie Bertoli Safau (Itálie) 

Na válcovně s označením MARTE válcují čtvercové bloky od 150 do 500 mm, celkem 

přes 20 rozměrů a také pravoúhlé bloky od 200x80 do 700x250 mm, celkem více než 

70 rozměrů. Pro menší rozměry bloků provozují válcovnu s označením LUNA. Výrobní 

délky válcovaných bloků jsou od 4 do 12 m. [26]   
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Tata Steel Europe Aldwarke - Rotherham (Velká Británie) 

Ocel vyrábějí na EF a na dvou kontilitích odlévají formáty 180x180, 210x210 a 560x440 

mm. Lité rozměry pak převálcovávají na sochory 75x75 – 211x211 a bloky 211x211 - 

457x457 mm. Válcují rovněž kruhové formáty od 25 do 381 mm. [34]  Obě kontilití jsou 

vybaveny EMS. Délky kontislitků jsou do 13,1 m a válcované formáty do 10,4 m. 

Z menších formátů produkují v závodě Thrybergh – Rotherham válcované tyče a tyče ve 

svitcích. 

Sandvik (Švédsko) 

Produkují tři kontilité rozměry 150x150; 365x265; 265x265. Kontilití je vybaveno 

zařízením EMS. Z  KSL a ingotů vyrábějí protlačované kruhové sochory od 75 – 325 mm 

a také kované čtvercové i kruhové sochory a bloky od 80 do 350 mm. Převálcované bloky 

produkují v pravoúhlých formátech 80x80 – 350x350 mm a kruhových formátech od 80 

do 450 mm. Délky litých formátů jsou od 1,5 do 6 m, ale u rozměru 150x150 od 5 do 7 m. 

Délky  převálcovaných sochorů jsou 4 – 6,3 m a bloků 3 – 5,3 m. Tento výrobce se 

specializuje především na nerezové značky oceli. [35]   

GMH – Georgsmarienhütte (Německo) 

Skupina má více výrobních míst, ale obecně produkuje kontislitky z elektrooceli do 

rozměrů jak kruhových, tak i pravoúhlých. Odlévají ingoty do 44 tun a čtvercové bloky 

165x165 – 240x240. Délky odlévaných formátů jsou od 3,5 do 7 m. Z válcovaných 

sochorů produkují formáty 70 – 120 mm v délkách 6 – 10 m. Jejich konečnými výrobky 

jsou kruhové tyče 23 – 126 mm od 3 do 10 m. [36]   

ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza (Polsko) 

ArcelorMittal vyrábí v Polsku na dvou šesti-proudých kontilitích pravoúhlé formáty 

105x105; 120x120; 130x130; 140x140; 160x160; 190x220 a 300x280; 400x280. Z těchto 

rozměrů produkují válcovaný drát 5,5 – 21 mm, betonářské ocelové výztuže od 4 do 12 

mm, profilovaný válcovaný drát, nosníky od 80 do 550 mm a kolejnice. [37]   
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Přehled hlavních výrobců válcovaných bloků a kontislitků nad 150 mm je uveden v 

příloze č. 3. 

 

 

4.3.3 Přednosti konkurence 

 

Z předchozího výčtu konkurence je zřejmé, že mezi nejvýznamnější přednosti - silné 

stránky našich konkurentů na trhu patří: 

 

- vybavení řízeným vychlazováním – možnost garance nižší tvrdosti oceli, 

- širší škála vyráběných rozměrů, 

- možnost výroby delších délek. 

 

 

4.4  Porterův model pěti sil 

 

4.4.1 Vyjednávací síla zákazníků  

Největším odbytištěm je pro skupinu TŽ-MS EU. V rámci unie realizuje až 3/4 všech 

obchodů a konkurence je zde velmi silná. Aby si firma udržela svou dobrou pozici, je 

nutno udržovat stále velmi úzké a dobré vztahy se svými zákazníky a umět reagovat na 

jejich nově se vyvíjející potřeby, aby odběratel neměl tendenci přejít ke konkurenci. 

Akceptovat např. množstevní rabaty a stále zlepšovat kvalitu svých výrobků.  

 

4.4.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je významná, a to proto, že pokud podnik nakoupí příliš 

draze, bude to mít nemalý dopad do výstupních cen směrem k zákazníkovi nebo do 
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rentability prodeje. Firma musí nakupovat velká množství vstupních surovin, kterými jsou 

uhlí, koks, železné rudy nebo šrot a sebemenší výpadek dodávek těchto surovin může mít 

fatální dopad do výroby a potažmo i prodeje. Je nutno vždy zajistit nákup strategických 

surovin, aby k žádným výkyvům ve výrobě nedošlo. Pokud jsou nakupované zdroje, např. 

šrot, omezené, je zde vyjednávací síla dodavatelů významná a nelze ji podceňovat. Podnik 

musí být na ni připraven a stále si udržovat nezbytnou rezervu, která by pokryla výrobu 

v případě výpadku dodávek těchto surovin. 

 

4.4.3 Hrozba vstupních nových konkurentů 

Každý vstup nového konkurenta nelze podceňovat, jelikož může způsobit firmě TŽ-

MS nemalý výpadek prodeje. Podnik stále monitoruje vstup nových konkurentů na trh a 

vyhodnocuje situaci. Na trhu působí nejen konkurence domácí nebo v rámci EU, ale i 

konkurenti z Ruska a Číny, které musíme považovat za hrozbu. Musím zde zmínit např. 

čínskou firmu Pangang, která v poslední době investovala velké peníze, aby mohla 

nabídnout ocel s vyššími technickými parametry. Na konci roku 2012 zahájila provoz 

ukrajinská firma Interpipe, která rovněž může nepříznivě ovlivnit situaci na trhu 

s polotovary - kontislitky.     

 

4.4.4 Hrozba substitutů  

Substitutem pro kontislitky mohou být ingoty. Jedním z výrobců ingotů v našem 

regionu je firma Vítkovice Heavy Machinery a.s. [38] Pokud zákazník nebude spokojen 

z určitého důvodu s dodávkami kontislitků, může začít nakupovat ingoty, které se dají pro 

požadovaný účel tváření rovněž použít. Příčinou přechodu na ingoty by mohla být např. 

výhodnější cena nebo výpadky v kvalitě kontislitků. 

 

4.4.5 Konkurenti v odvětví 

Konkurence v odvětví v sortimentu polotovarů je velká. Největší konkurenti jsou 

v Německu, Itálii a Rakousku, ale stále častěji slyšíme o konkurenci z Číny, Ruska, 

Ukrajiny a taky USA.  Aby se skupina TŽ-MS udržela mezi předními hráči, je nutno stále 
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investovat do kvality, zvyšovat vyjednávací sílu vůči dodavatelům surovin, zaměřovat se 

na vyšší jakostní oceli a nabízet, tak jak to firma dělá nyní, stále vysoce jakostní ocel. 

Přehled konkurentů viz příloha č. 2 a č. 3. 

 

4.5  Vnitřní  prostředí podniku 

 

Na základě analýzy vnitřního prostředí lze vyhodnotit hospodaření podniku. 

Základními faktory vnitřního prostředí jsou finanční situace podniku, marketing, 

organizační a řídící činnosti, technické i technologické vybavení a zaměstnanci. [22]   

 

Dle vybraných finančních ukazatelů firmy za období let 2007 až 2011 (viz Tabulka č. 

11) je vidět, že hospodářský výsledek podniku byl v kladných číslech, vyjma krizových 

let 2009 a 2010. V roce 2010 přispěla k zápornému výsledku hospodaření významná 

investice, oprava koksovny, která byla největší investicí za posledních 5 let. Rovněž 

výnosy byly v těchto dvou letech nižší, než náklady, ale v roce 2011 se situace opět 

zlepšila a celkové výnosy přesahovaly již opět celkové náklady a hospodářský výsledek 

po zdanění činil 1 377 mil. Kč.  Dále můžeme z ukazatelů vyčíst, že poměr cizího kapitálu 

k vlastnímu představuje max. 40%. Od roku 2010 byl zaznamenán nárůst zaměstnanců. 

Nejvíce pracovníku měla firma v roce 2011, a to až 5 943 zaměstnaných osob a jejich 

průměrná mzda činila 27 402 Kč. Stejně vysoké průměrné mzdy bylo dosaženo pouze 

v roce 2008, to je před ekonomickou krizí. [4] 
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Tabulka č. 11  Přehled vybraných hospodářských ukazatelů 2007-2011 [4] 

 

 

 

Marketingová činnost podniku je velmi propracovaná a zabývá se jí samostatné 

oddělení, které stále monitoruje vývoj na trzích v jednotlivých produktech a navrhuje ve 

spolupráci s obchodním, ale i technickým oddělením, možné kroky ke zlepšení prodeje. 

Pravidelně se konají marketingové porady, kde dochází k otevřeným diskuzím a hodnotí 

se i dosahované výsledky a možná zlepšení. 

 

Technologické vybavení podniku je rovněž na vysoké úrovni. Firma každoročně 

investuje do technologického vybavení, aby držela krok s konkurencí. Jednou 

z posledních investic, která byla realizována na konci roku 2012, je zařízení na 

elektromagnetické míchání oceli u kontislitků v průměru 410 mm. Až doposud bylo pouze 

na  průměru 525 mm. Tato investice má zaručit výrobu oceli s lepší vnitřní čistotou. [21]    

 

Podnik působí v regionu s vysokou zalidněností, a tudíž i dostatečnou nabídkou 

pracovních sil. Své kvalifikované zaměstnance pro různé obory si připravuje ve střední 
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integrované škole, která patří k podniku, a studenti mají již od počátku studia možnost 

praxe v TŽ. Firma taky úzce spolupracuje s VŠB-TU v Ostravě. Pro přilákání absolventů 

do firmy, vyhlašuje každoročně soutěž o nejlepší diplomovou práci, která je ohodnocena i 

finančně. Svým zaměstnancům nabízí řadu kurzů, ve kterých si mohou prohloubit své 

znalosti a dovednosti. 

 

 

4.6  Benchmarking 

 

V této kapitole se budu zabývat benchmarkingem předních výrobců ve výrobě 

kruhových kontislitků a navrhnu možné kroky ke zlepšení situace TŽ-MS. Srovnala jsem 

přední podniky ve výrobě kruhových kontislitků, mezi které řadíme firmy ABS, 

Voestalpine, Pangang, Acc. Venete, HKM, GMH, Tenaris,  Sisak a TŽ-MS (viz Obr. č.8). 

Kapacita 

produkce

Vakuové 

odplynění

Elektromagn. 

míchání oceli

Hydraul. osc. 

Říz. vychlaz. 

Jemná reduk. 

Šířka 

sortimentu

(kt/rok) VD (EF/BOF) M-EMS / F-EMS HO / ŘV / JR
KRUHOVÉ / 

PRAVOÚHLÉ 
1. 2. 3. 4. 5.

ABS, Danieli (It.) 1050 VD (EF) M-EMS HO / ŘV 200-750 2 2 2 1 1 1,6 1

Voestalpine Stahl (Rak.) 1200 VD (BOF) M-EMS / F-EMS HO / ŘV 230-373 2 1 1 1 3 1,6 1

MS/TŽ (ČR) 1050 VD (BOF) M-EMS - 320-525 2 1 2 3 1 1,8 3

Pangang (Čína) 1200 VD (BOF) M-EMS HO / JR 280x380 (325) 2 1 2 1 3 1,8 3

Acc. Venete (It.) 800 VD (EF) M-EMS - 300-600 2 2 2 3 1 2 5

HKM (Něm.) 2200 VD (BOF) - - 175-406 1 1 3 3 2 2 5

GMH (Belgie, Něm.) 500 VD (EF) M-EMS HO 310-600 3 2 2 2 1 2 5

Tenaris (It.) 980 VD (EF) M-EMS - 145-395 2 2 2 3 3 2,4 8

Sisak, Danieli (Chor.) 450 (EF) M-EMS - 210-410 3 3 2 3 2 2,6 9

Hodnoticí stupnice: do 600 (3) bez VD (3) nic (3) nic (3) do 400 (3) 

600 - 1200 (2) VD (EF) (2) 1 parametr (2) 1 parametr (2) do 500 (2)

nad 1200 (1) VD (BOF) (1) 2 a více (1) 2 a více (1) nad 500 (1)

Vysvětlivky: EF - el. pec 

BOF - ocelár.

M-EMS - mích. 

v krystalizátoru

F-EMS - míchání v 

konečné fázi tuhnutí

ŘV - controlled 

cooling

JR - Soft 

reduction

Hodnoceni 

jednotlivých 

parametrů Ø

P
o

ř
a

d
í

Skupina

 

Obr. č. 8 Benchmarking výrobců kruhových konislitků 
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Ze srovnání uvedených předních podniků ve výrobě kruhových kontislitků, jsem 

zjistila, že lídrem je italská firma ABS a rakouská Voestalpine, které dosáhly nevyššího 

hodnocení. Mezi hodnotící kritéria byla zahrnuta kapacita produkce, vakuové odplynění, 

elektromagnetické míchání, řízené vychlazování a šířka výrobního sortimentu. 

Z provedeného benchmarkingu vyplývá, že u kontinuálně litých předlitků na ZPO 1, je 

naší výhodou kvalitní produkt pro dnešní standardní i přísnější požadavky na kvalitu 

kontislitků. V případě potřeb kol a kolejnic pro vysokorychlostní železnice je nutné ale 

investovat do zařízení, která umožní produkovat kontislitky v nejpřísnějších požadavcích 

na povrchovou, ale i vnitřní kvalitu. Čínský Pangang investoval do zařízení od firmy 

Siemens VAI na jemnou redukci kontislitku, aby zlepšili vnitřní kvalitu a splnili 

požadavky na dodávky kolejnic pro rychlost až do 350 km/h. Nejslabšího hodnocení 

dosáhly firmy Tenaris z Itálie a nakonec chorvatská firma Sisak, která patří do skupiny 

Danieli. V Tabulce č. 12 je uveden přehled technologických investic a následný 

předpokládaný přínos z každé této investice: 

 

Tabulka č. 12 Technologické investice a přínosy 

  TECHNOLOGICKÁ INVESTICE PŘÍNOS

     vakuové odplynění lepší chemická čistota oceli

     míchání v krystalizátoru lepší vnitřní kvalita kontislitků

     míchání v konečné fázi tuhnutí lepší vnitřní kvalita kontislitků

     jemná redukce lepší vnitřní kvalita kontislitků

     řízené vychlazování možnost garance nižší tvrdosti

     hydraulické oscilace lepší povrchová kvalita
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4.7 SWOT analýza 

SWOT analýza je metodou, která znázorňuje situaci firmy na základě vnitřních i 

vnějších faktorů, které mají vliv na existenci a činnost podniku. 

 

4.7.1  Silné stránky: 

- jedna z největších hutních společností v ČR,  

- platební solventnost, finanční zázemí 

- výhodné geografické umístění, dobrá logistika,  

- znalost trhu,  

- spolupráce s předními výrobci železničního dvojkolí,  

- spolupráce s předními výrobci komponentů pro větrný průmysl 

- dobré hospodářské výsledky,  

- flexibilita dodávek,  

- dostatek kvalifikovaných pracovních sil, 

- vlastní spotřeba polotovarů (SCHV Kladno a VVT Ostrava) – finalizace do 

výrobků s vyšší přidanou hodnotou. 

 

4.7.2  Slabé stránky: 

- nedostatečné rozměrové rozpětí – chybí především větší rozměry,  

- vyšší výrobní náklady z titulu přísnějších ekologických limitů,  

- absence zařízení pro zlepšení vnitřní struktury oceli,  

- chybějící řízené vychlazování pro možnost garance nižší tvrdosti oceli.   
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4.7.3  Příležitosti: 

- plánované zvýšení výstavby větrných elektráren (odklon od jaderné energie 

v Německu) [39],  

- zvýšení podílu legovaných značek oceli,  

- modernizace vozového parku vozidel osobní dopravy ČD do roku 2020 [40] ,  

- finalizace produktu – nové akvizice (vstup na nové trhy) 

 

4.7.4  Hrozby: 

- vstup konkurentů z Číny, Ruska, Ukrajiny, USA,   

- přebytek oceli na trhu,   

- platební neschopnost odběratelů, snižování pojistných limitů, 

- stále přísnější ekologické limity v EU.   
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4.7.5  Doporučení 

 

Z vypracované SWOT analýzy vyplývá, že u skupiny TŽ-MS převažují silné stránky 

nad slabými. U hrozeb a příležitostí je poměr vyrovnaný, ale bude záležet pouze na tom, jak 

se k tomu firma postaví a zda bude umět využít příležitostí, které se jí skýtají, a tím odvrátit 

hrozby.   

Dobré jméno společnosti TŽ-MS, platební solventnost a dobré hospodářské výsledky 

garantují dostatečné finanční prostředky, které mohou umožnit nabytí nové akvizice, která by 

pro společnost znamenala finalizaci produktu, a tím rovněž rozšíření svého stávajícího 

výrobní sortimentu a portfolia odběratelů.  Firma má kvalitní marketing a dobrou znalost trhu, 

což by ji ulehčilo vstup na nový segment trhu. Skupina TŽ-MS spolupracuje s předními 

výrobci železničního dvojkolí a významnými kovárnami zabývajícími se produkcí 

komponentů pro větrný průmysl, a proto bych navrhovala využít této spolupráce a znalosti 

produktu a zaměřit se na akvizici tohoto typu. V Německu rozhodla vláda o odklonu od 

jaderné energie a plánuje zvýšenou výstavbu větrných elektráren, což pro TŽ-MS může 

představovat příležitost zvýšení dodávek pro tento sektor odběratelů, stejně jako zvýšení 

poptávky po vstupním materiálu na výrobu železničního dvojkolí a náprav z titulu avizované 

modernizace vozového parku ČD do roku 2020. Z hlediska lepší konkurenceschopnosti 

doporučuji spolupráci se zákazníky na základě rámcových kontraktů, specializování se na 

vyšší jakosti s větší přidanou hodnotou a zaměřit dlouhodobou strategii firmy na zvyšování 

podílu legovaných značek. Skupina TŽ-MS musí stále pracovat na eliminaci slabých stránek, 

a proto zvážit novou investici pro zlepšení vnitřní struktury oceli (homogenity) nebo investici 

do řízeného vychlazování, které by znamenalo možnost garance zákazníkům nižší tvrdosti 

oceli, jak to již konkurence činí. 
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5.  Závěr 

 

Z provedené analýzy trhu v sortimentu polotovarů vyplývá, že skupina TŽ-MS si stále 

udržuje přední pozici výrobce polotovarů na tuzemském trhu s podílem kolem 46%. Zjevná 

spotřeba na domácím trhu je stále vyšší než výroba, která ještě nedosahuje objemů produkce 

v letech před ekonomickou krizí, která postihla EU. Co se týká exportních trhů, stále je pro 

firmu největším odbytištěm EU a především Německo, ale i zde je realizovaný objem nižší 

než před krizí. Unie se potýká s hospodárnou politikou jednotlivých států, což má za následek 

omezení investic států a to se následně odráží ve spotřebě a pak i výrobě. Mnozí odběratelé se 

potýkají s platební neschopností a dochází rovněž ke snižování pojistných limitů, např. u 

podniků v Itálii nebo Španělsku. Navrhuji proto, zaměřit se na exporty do států, u kterých je 

zaznamenán růst ekonomiky. Jedná se o země s velkým potenciálem, ale zvýšeným finančním 

rizikem, proto bych doporučila, mít veškeré obchody finančně zajištěny, např. akreditivem 

nebo bankovní garancí.   

        Na trhu je přebytek oceli a bude čím dál obtížnější celou produkci polotovarů 

skupiny TŽ-MS na trhu prodat. Z provedené SWOT analýzy vyplývá, že konkurence je zde 

velmi velká a stále přibývají noví a noví výrobci, kteří chtějí na trhu zaujmout co největší 

podíl.  Čím dál častěji se objevují dodávky z Ukrajiny, Ruska, Číny nebo USA a za velmi 

nízké ceny. TŽ-MS i další výrobci oceli na domácím trhu jsou znevýhodněni stále se 

zvyšujícími požadavky a přísnějšími ekologickými limity ze strany EU, které mají dopad do 

výrobních nákladů a následně tím způsobují znevýhodnění v konkurenceschopnosti 

tuzemských výrobců, kdežto producentů např. na Ukrajině nebo v Číně se tato omezení 

netýkají. 

 Konkurenti jsou dle provedeného benchmarkingu ve srovnání s TŽ-MS vybaveni 

zařízením na zlepšení povrchu i vnitřní jakosti oceli a stále plánují nové investice, aby mohli 

splňovat ještě přísnější požadavky zákazníků. Vidím jako východisko do budoucna, zaměřit 

se na finalizaci produktu s vyšší přidanou hodnotou. Díky dobrým hospodářských výsledkům 

skupiny a dobrému marketingu firmy by byla nejvhodnějším řešením a příležitostí nová 

akvizice a tím vstup na nový segment trhu. Ve skupině již je zavedena výroba trub a tyčové 
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oceli, a proto bych viděla za nejoptimálnější akvizici výrobce železničních kol a dvojkolí 

nebo kovárnu. Při vyhledávání bych se zaměřila nejdříve na ČR a sousední země z důvodu 

logistiky zásobování vstupním materiálem v podobě kruhových kontislitků. Na jedné straně je 

velmi komfortním řešením moci regulovat výrobu a prodej kruhových kontislitků díky 

spotřebě ve skupině a při poklesu poptávky na trhu, např. po trubkách, zvýšit dodávky pro 

Sochorovou válcovnu Kladno nebo přímý prodej, ale pro podnik by bylo určitě finančně 

výhodnější prodávat finální produkt, jako jsou železniční kola nebo dvojkolí s vyšší přidanou 

hodnotou, než polotovary v podobě kontislitků.  Dle mého názoru je to jediným možným 

řešením pro budoucnost.  
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