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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je seznámit s tlakovými láhvemi, s jejími výrobci a na základě 

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

marketingové analýzy. V druhé kapitole je charakterizována technologie výroby a vyuţití. 

Třetí část představuje společnost VÍKTOVICE CYLINDERS a.s., to znamená jejich historii, 

vývoj. V čtvrté části jsou informace o segmentaci trhu. V páté části je provedena analýza 

konkurence. V šesté části je pouţitá vícekriteriální analýza. Závěrem je shrnutí analyzovaných 

údajů a je naznačen trend vývoje evropského trhu s tlakovými láhvemi. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is to introduce cylinders, with its producers and, based on the collected 

data, to outline the trend in the market. The theoretical part described used marketing analysis. 

The second chapter focuses on the production and use of technology. The third part presents 

the company VÍKTOVICE CYLINDERS as it means their history and development. In the 

fourth part of the information on market segmentation. In the fifth section is an analysis of the 

competition. In the sixth part is used in multi-criteria analysis. Finally, a summary of the data 

analyzed and outlined the development trend of the European market for cylinders. 
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ÚVOD 

 Bakalářskou práci jsem zaměřila na produkt ocelové láhve, jejichţ výrobou se 

v našem kraji zabývá společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., která patří mezi největší 

evropské výrobce tohoto produktu. Protoţe se mi podařilo navázat kontakt s touto společnosti 

(přes obchodního manaţera Ing. Ivo Brabce), tak na ní budu v této práci poukazovat               

a porovnávat ji s konkurencí. 

I kdyţ si to málo kdo z nás uvědomuje, s tímto produktem se setkáváme denně.           

A to buď na pracovišti, autobuse, tak v budově, které musí být vybaveny hasicím přístrojem, 

který není nic jiného neţ tlaková láhev na CO2. Dále se s tímto produktem můţeme setkat       

u hasičů, lékařů, v kterémkoliv průmyslovém komplexu, v restauracích, ale také 

v automobilech nebo autobusech. 

Tématem bakalářské práce je analýza evropského (českého) trhu vybraného produktu, 

coţ je tlaková láhev. Jelikoţ společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. patří mezi největší 

evropské výrobce tohoto produktu, zaměřím se přímo na evropský trh, protoţe konkurence    

na českém trhu vůči této společnosti je mizivá. 

V teoretické části bude popsán samotný výrobek a poté bude zmíněno základní 

rozdělení tohoto výrobku dle uţití. V této části se zmíním i o tom, co je to vlastně trh               

a jaké typy trhů existují. Dále budou zmíněny informace o segmentaci trhu, v této kapitole 

zmíním výhody segmentace a porovnám segmentaci spotřebního trhu se segmentací 

průmyslového trhu. V této části se ještě zmíním o samotném marketingu. Poukáţi také          

na Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil a samozřejmě, ţe i popíši jednotlivé konkurenční 

síly. Posledním bodem v teoretické části bude popsáno vícekriteriální rozhodování. Jedna 

z metod bude pak pouţita v praktické části této práce. 

V praktické části nejdříve popíši společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., a také 

bude popsán její současný stav na evropském trhu, poté bude následovat SWOT analýza této 

společnosti, která nám řekne, v čem tato společnost vyniká, a také nám řekne, co je její slabou 

stránkou. Dalším bodem této části bude segmentace trhu, která nám popíše charakter 

evropského trhu a poté i charakter samotných zákazníků. Po této části bude následovat 

vícekriteriální rozhodování, ve kterém si nejdříve určíme kritéria, podle kterých pak zjistíme, 

jak si jednotlivé společnosti vedou. Kaţdá společnost bude mít na hodnocení kritérií svou 

tabulku a po ohodnocení se tato kritéria sečtou a určí tak, jakou mají jednotlivá kritéria váhu. 

Dále pomocí váţeného průměru vyjde výsledek, který nám určí jednotlivá pořadí společností. 
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1 Teorie 

Jelikoţ v mé bakalářské práci se budu zabývat evropským trhem, na kterém se vyrábí 

ocelové tlakové láhve, chtěla bych vás v této části seznámit s pojmy: trh, marketing, 

segmentace trhu. 

1.1  Trh 

V minulosti nám trh slouţil jako místo směny. V současné době se na trh můţeme 

dívat z pohledu ekonoma nebo marketéra.  Ekonom se na trh divá jako na všechny prodávající 

a kupující, kteří provádějí směnu výrobků nebo sluţeb. Ekonom se zajímá o chování, 

strukturu a výsledky kaţdého trhu.  Kdeţto marketér se na trh dívá, jako na soubor všech 

stávajících a potenciálních kupujících výrobků a sluţeb. Trh je soubor kupujících,         

zatímco odvětví je soubor všech prodejců výrobků nebo sluţeb. Potencionální kupující mají 

tři základní charakteristiky: zájem, příjem, a přístup. [2] 

1.1.1 Typy trhu:  

a) Potenciální trh – soubor zákazníků, kteří vyjadřují určitý zájem o vybraný výrobek 

nebo sluţbu. 

b) Dostupný trh – skupina zákazníků, kteří mají zájem o vybraný produkt nebo sluţbu, 

dostatečný příjem a přístup k tomuto produktu či sluţbě. 

c) Kvalifikovaný dostupný trh – skupina zákazníků, kteří mají zájem o vybraný produkt 

nebo sluţbu, dostatečný příjem, přístup a kvalifikaci pro daný produkt či sluţbu. 

d) Cílový trh – část kvalifikovaného dostupného trhu, který se firma rozhodne vyuţít. 

e) Penetrovaný trh – skupina zákazníků, kteří uţ koupili vybraný produkt či sluţbu.[2] 

1.2 Marketing 

V dnešní době můţeme rozlišovat marketing tuzemský a mezinárodní. Tuzemský 

marketing je zaměřený na domácí trh. Kdeţ to pod pojmem mezinárodní marketing    

rozumíme zaměření na uspokojení potřeb a přání zákazníků na mezinárodních trzích. Cílem 

mezinárodní marketingové strategie je vytvářet maximální hodnotu pro partnery firmy            

a vyhledávání podnikatelských příleţitostí na mezinárodních trzích. V současnosti dochází    

ke stírání některých rozdílů mezi domácím a mezinárodním marketingem díky vlivu 

globalizace, ale i tak zde stále existuje řada rozdílů, které ovlivňují základní strategické 

přístupy obou koncepcí marketingu. Především se jedná o tyto faktory: 

 Sociální a kulturní odlišnosti a jejich vliv na chování a rozhodování spotřebitelů; 

 Odlišnosti v obchodních jednáních v průmyslovém prostředí;  
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 Jazykové bariéry; 

 Legislativní předpisy; 

 Převládající snaha upřednostňování domácích výrobků zejména ve vyspělých zemích; 

 Samotná práce v cizím prostředí; 

 Vysoké náklady oběhu; 

 Řízení akcí na dálku. [4] 

Marketing nám slouţí ke zjišťování a hodnocenému uspokojení lidských nezbytností 

prostřednictvím směny. K tomu vyuţívá marketingový výzkum, marketingový plán, 

segmentaci trhu, marketingový mix a mnohé další.[1] 

1.3  Segmentace trhu  

Segmentace trhu je rozdělení trhu do skupin, které jsou homogenní (vnitřně stejné)       

a heterogenní (mezi sebou různorodé). Kaţdý trţní segment má svá specifika, která se snaţí 

uspokojit. Protoţe nelze vyprodukovat produkt, který by vyhovoval všem trţním segmentům. 

Firmy se snaţí svým produktem uspokojit určitou skupinu na trhu.  

1.3.1 Výhody segmentace z hlediska marketingu: 

a) Uspokojení potřeb zákazníka – je-li produkt vyroben na míru zákazníka, je větší 

pravděpodobnost, ţe si ho koupí. 

b) Efektivní propagace a distribuce – firma se zaměří jen na svůj vybraný segment. 

c) Přizpůsobení výrobku zákazníkovi – jestliţe výrobek přizpůsobíme zákazníkovi, 

můţeme za něj poţadovat vyšší cenu. 

d) Získání konkurenční výhody – jestliţe firma nabídne odlišný produkt od ostatních, 

vynutí si existenci nového trhu. [3] 

1.3.2 Segmentace spotřebních trhů 

a) Geografická – rozdělení trhu na různé geografické celky, jako jsou národy, státy, 

regiony… 

b) Demografická – rozdělení trhu podle demografických proměnných, jako je pohlaví, 

věk, příjem, rasa … 

c) Geodemografická – studium vztahu mezi geografickou lokalitou a demografickými 

charakteristikami. 

d) Psychografická – rozdělení trhu na skupiny podle společenské třídy nebo povahových 

rysů. 
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e) Behaviorální – rozdělení trhu na skupiny podle znalostí spotřebitelů, jejich postojů, 

pouţití produktu.[2] 

1.3.3 Segmentace na průmyslovém trhu 

 Tato segmentace vychází ze stejných principů jako segmentace trhu spotřebních 

produktů. Ale vlastnosti segmentů průmyslového trhu budou jiné, protoţe vyplývají               

ze základních charakteristik průmyslového trhu: 

a) Menší počet a větší velikost zákazníků; 

b) Hodnotově i objemově významné kontrakty; 

c) Úzké a dlouhodobé vazby mezi dodavateli a odběrateli; 

d) Geografická koncentrace průmyslových podniků; 

e) Odvozená poptávka od poptávky na spotřebitelských trzích; 

f) Sloţitější a racionální rozhodovací procesy; 

g) Nízká elasticita poptávky; 

h) Obvykle přímé obchodní metody a osobní způsob komunikace;  

i) Další, pro různá odvětví a obory specifické faktory.[4] 

1.4 SWOT analýza 

Ve své jednoduší formě, můţeme SWOT analýzu chápat jako nějaké vyšetření 

organizace interních silných a slabých stránek, a jeho prostředí příleţitostí a hrozby.              

To můţeme brát jako obecný nástroj, který je určen pro pouţití v předběţných fázích 

rozhodování, ale také předzvěst strategického plánování.[11] 

Cílem SWOT analýzy je odhalit své konkurenční výhody, dále analyzuje své vyhlídky 

pro trţby, ziskovost a vývoje výrobků. Snaţí se připravit společnost na moţné problémy. 

Snaha o podání informací k vypracování pohotovostních plánů.[13] 

1) Silné stránky 

Jsou to vlastnosti, které nám umoţňují naplňovat poslání organizace. Silné stránky 

jsou prospěšné aspekty organizace nebo schopností organizace, která zahrnuje lidské 

kompetence, proces schopnosti, finanční zdroje, zákaznický dobré vůle a věrnost značce. 

Příklady organizačních sil jsou obrovské finanční prostředky, široká produktová řada ţádný 

dluh, angaţovaní zaměstnanci.[12] 
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2) Slabé stánky 

Slabé stránky jsou vlastnosti, které nás od plnění našeho poslání a dosaţení našeho 

plného potenciálu. Tyto stánky zhoršují vlivy na organizační úspěch a růst. Slabé stránky jsou 

faktory, které nesplňují standardy a při tom by je měly splňovat. Za slabou stránku se můţe 

brát úzký sortiment výrobků, špatné rozhodování, zastaralá technologie.[12] 

3) Příležitosti 

Příleţitosti jsou prezentovány v prostředí, ve kterém se společnost nachází.                

Ty vznikají, kdyţ společnosti mohou vyuţít výhod plynoucích z podmínek ve svém prostředí, 

plánovat a provádět strategie, které umoţňují, aby se staly ziskové. Společnosti mohou získat 

konkurenční výhodu tím, ţe vyuţívají příleţitostí.[12] 

4) Hrozby 

Hrozby vznikají, kdyţ podmínky vnějšího prostředí ohrozí spolehlivost a ziskovost 

organizace společnosti. Hrozby jsou nekontrolovatelné. Příklady hrozeb můţou být nepokoje 

mezi zaměstnanci, neustále se měnící technologie, zvyšující se konkurence vede k nadbytečné 

kapacitě, cenové války atd.[12] 

1.5 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Tento model zahrnuje základní faktory, které ovlivňují ziskovost odvětví. V modelu 

jsou zahrnuty rizika silné konkurence, která omezuje zvyšování cen a ubírá moţnosti zisku. 

Důleţitou roli také hrají kupující, kteří se snaţí o potlačení ceny dolů, navíc očekávají 

výrobek s vysokou kvalitou nebo rozšířené sluţby. Podnik mohou nepřímo ovlivnit také noví 

konkurenti, kteří se zapojí do podnikání ve stejném odvětví. Za další problém můţeme brát 

také dodavatele, kteří mohou podnik ohrozit jako potenciální konkurenti. Nevýhodou je také 

závislost na dodavatelích.[7] 

1) Stávající konkurenti 

Jedná se o podniky, které jiţ existují v odvětví a jsou přímým ohroţením podniku. 

Mezi těmito podniky existuje určitá rivalita. Proto při analýze této síly je zapotřebí se podívat 

na to, jak velký je konkurenční tlak na daném trhu, kolik bude firma muset investovat            

do reklamy, aby se o jejím produktu dozvědělo co nejvíce lidí, jak rozvine a vyuţije 

konkurenční výhody a jestli vůbec dokáţe drţet krok se stávajícími konkurenty.[7,8] 

2) Nová konkurence 

Pro podnik, který působí v rozvíjejících se oborech, kde ještě není zcela známa 

velikost trhu, je velkou hrozbou vstup nových konkurentů na trh. Pro to je důleţité dělat pořád 

analýzu, protoţe trh a podmínky na něm se stále mění. Součásti analýzy této síly by měly být 
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i záleţitosti jako jsou bariéry vstupu na trh, náklady spojené s případným ukončením 

podnikání nebo infrastrukturní otázky.[8] 

3) Vliv zákazníků 

Pokud mají zákazníci velkou vyjednávací sílu, tak segment se povaţuje                      

za neatraktivní. Jestliţe jsou zákazníci koncentrovanější a organizovanější, jejich vyjednávací 

síla je stále větší. Za sílu kupujících se povaţuje zejména jejich vyjednávání o ceně, za co se 

povaţuje smlouvání se zákazníkem, nebo zákazník prostě můţe začít odebírat míň zboţí nebo 

sluţeb nebo můţe odejít jinam. Nejvýhodnější však je vytvoření lepší nabídky, kterou ani 

silní zákazníci nemohou odmítnout. [8] 

4) Vliv dodavatelů 

Vliv dodavatelů je odvozen od jejich velikosti na trhu a potenciálu diktovat podmínky 

dodání i ceny. Síla dodavatelů je přirozeně tím vyšší, čím jste na nich závislejší. U dodavatelů 

můţe být rizikem pro podnik monopol dodavatelů. 

Dodavatelé mají vysoký potenciál, se stát konkurenty. Ale v mnoha případech se      

bez dodavatelů neobejdeme.[7,8] 

5) Nový substitut 

Novým substitutem povaţujeme výrobky z jiného odvětví, které by mohli nahradit 

produkt či sluţbu jiné firmy. Pro odběratele mohou mít podobnou nebo totoţnou funkci           

a jsou tedy pro ně na stejné trţní úrovni. Prodejci těchto produktu se tak stávají pro firmu 

konkurencí. 

Proto by firma měla produktu přidat něco navíc, aby pro zákazníka vytvořila přidanou 

hodnotu a tudíţ se rozhodne pro její produkt.[7] 

1.6 Vícekriteriální analýza 

Lidé se velice často setkávají s problémy vícekriteriálního rozhodování                         

a to v kaţdodenním ţivotě, ale většinou si ani neuvědomí, ţe se jedná o tento typ 

rozhodování. Nemusí se hned jednat o rozhodování o problémech s celospolečenskými 

dopady, ale můţe se jednat o rozhodovací problémy, které jsou nuceni řešit jednotliví lidé, 

například takovým rozhodnutím můţe být výběr počítače pro domácí pouţití, volba cestovní 

kanceláře, výběr banky pro uloţení úspor a mnoho dalších rozhodování, pro člověka více 

nebo méně důleţitých. [6] 

V teorii vícekriteriální analýzy variant se pojem rozhodnutí rozumí vybrat jednu     

nebo více variant z mnoţiny přípustných variant a doporučit je k realizaci. Osoba               

nebo skupina, která udělá rozhodnutí (rozhodovatel), by měla při výběru variant postupovat 
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objektivně, k čemuţ jí slouţí aparát různých postupů a také metod analýzy variant. Občas se 

naskytne moţnost oddělit osobu zadavatele úlohy od osoby jejího řešitele (analytika). 

Výhodou tohoto postupu bývá skutečnost, ţe řešitel bývá málokdy zainteresovaný                 

na výsledku rozhodnutí, a proto postupuje objektivně. Za nevýhodu můţeme brát fakt,           

ţe řešitel není obeznámen se všemi detaily úlohy, které se nedaly modelově zachytit              

při zadávání. Výsledkem můţe proto být doporučení velmi objektivní varianty, ale prakticky 

by byla lepší jiná varianta, která se například umístila hned na druhém místě, hlavně              

při malých rozdílech hodnot rozhodovacího kritéria. 

Model vícekriteriální analýzy variant: 

1) Moţná rozhodnutí; 

2) Kritérií; 

3) Kriteriální matice; 

4) Důleţitost jednotlivých (vah) kritérií.[6] 

1.6.1 Metody stanovení vah kritérií 

Pro vícekriteriální analýzy variant bývá výchozím krokem stanovení vah kritérií. 

Výhradně je informace získaná některým z dále uvedených postupů pouţita ke stanovení 

preferenčních vztahů mezi variantami v závislosti na cílech celé analýzy.  

Varianty pro stanovení vah kritérií: 

1) Z kardinální informace o preferencích kritérií (kvantitativní informace); 

2) Z ordinální informace o preferencích kritérií (kvalitativní informace); 

3) Bez informace o preferenci kritérií (neurčité). [6] 

1.6.1.1 Stanovení vah kritérií z kardinální informace o preferencích kritérií 

Metoda předpokládá, ţe uţivatel je schopen a ochoten určit nejen pořadí důleţitosti, 

ale také poměr důleţitosti mezi všemi dvojicemi kritérií. 

Nejpouţívanější metody této oblasti: 

1) Metoda bodovací – tato metoda transformuje bodové hodnocení důleţitosti kritérií     

do podoby váhového vektoru. 

2) Saatyho metoda kvantitativního párového porovnání – metoda odvozuje váhový 

vektor z informace o odhadu poměru vah, který stanoví přímo uţivatel.[6] 

Jelikoţ ve své bakalářské práci budu pro srovnání konkurence pouţívat bodovací 

metodu, tak o ostatních metodách a variantách stanovení vah psát uţ nebudu. 
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1.6.1.2 Bodovací metoda 

Důleţitost kritérií je obodována na stupnici od 1 do 10 nebo od 1 do 5. Pomocí 

normalizovaného bodového hodnocení. Jedná se o subjektivní odhad uţivatele. Důleţitost 

kaţdé z variant podle tohoto kritéria vyjádříme určitým počtem bodů v rámci určené bodovací 

stupnice. Mohou se pouţívat i desetinná čísla a více kritériím je moţné přiřadit stejnou 

bodovou hodnotu. Normované váhy získáme podle vztahu: [6] 

        
  

∑   
 
   

     (1) 

kde vi ... normovaná váha 

 fi… počet bodů i-tého kritéria. 

2 Charakteristika ocelových tlakových lahví 

Jedná se vlastně o ocelovou nádobu, která se pouţívá ke skladování a přepravě plynů  

a také jako obal chrání plyn před vnějšími vlivy. V dnešní době se s tímto výrobkem 

potkáváme skoro denně, ale málo kdo z nás si tuto skutečnost uvědomí. 

Příkladem můţe být nemocnice, kde pouţívají ocelové tlakové láhve na uskladnění 

kyslíku, nebo na uchování a pouţití anesteziologického plynu. Také všechny budovy               

a pracoviště pouţívají tlakovou láhev v podobě hasicího přístroje nebo komplexních hasících 

systémů. 

Také firmy, které zpracovávají potraviny, se neobejdou bez tlakových láhví,           

které jsou naplněny dusíkem nebo jinými plyny. I v různých restauracích a hospodách se 

setkáváme s tlakovými láhvemi a to při čepování nápoje nebo sycení nápoje je prováděno 

nějakým plynem. Ale je to jen malá část vyuţití těchto nádob. [9] 

2.1 Základní rozdělení tlakových nádob podle užití: 

Technické plyny 

 Zpracování kovů a jiných materiálů v ochranné atmosféře; 

 Pro průmyslové vyuţití, dělení oceli pálením, svařování. 

Dýchací přístroje 

 Pro potápění; 

 Přístroje pro záchranáře. 

Zdravotnická technika 

 přístroje pro podporu dýchání, kyslíkové nádoby;  

 zmrazování látek; 

 anesteziologická technika. 
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Hasící technika 

 přenosné hasící přístroje; 

 stabilní protipoţární systémy. 

 Láhve na stlačený zemní plyn (CNG) 

 plnící stanice;  

 automobily, autobusy. 

Potravinářství 

 balení potravin; 

 čepování a sycení nápojů; 

 zařízení pro skladování potravin v ochranné atmosféře.[10] 

2.2 Technologie výroby 

Výroba tlakových láhví se ve světě provádí v zásadě třemi moţnými technologiemi: 

 Výchozí polotovar trubka s vyuţitím rotačního tváření; 

 Výchozí polotovar plech s vyuţitím technologie lisování; 

 Výchozí polotovar sochor s vyuţitím zpětného protlačení a protahování za tepla. 

Z pohledu kvality a celistvosti dna se jeví jako nejvýhodnější technologie vyuţívající 

jako polotovar plech nebo sochor. Technologie výrob taţením je náročnější na zpracování 

mezi jednotlivými tvářecími operacemi, neboť musí být provedeno další tepelné zpracování.

 Pro výrobu ocelových lahví od průměru 204 a výše je výhodnější a ekonomičtější 

metodou protlačování neţ trubková technologie.[5] 

2.3 Výroba metodou zpětného protlačování 

Nejprve je dělen čtvercový sochor na poţadovaný rozměr podle vodního objemu 

vyráběné tlakové láhve na kotoučové pile. Poté se provede ohřev přířezu čtvercového průřezu 

v indukční peci na poţadovanou teplotu a provede se vlastní zpětné protlačení                        

na protlačovacím lise a po té následuje protaţení na protahovacím lise. Provádí se to kvůli 

redukce tloušťky stěny válcové části. Přichází na řadu kalibrace dna na poţadovaný tvar. 

Protlačovaný polotovar musí být poté podroben ultrazvukové kontrole na automatickém 

ultrazvukovém zařízení. Poté se provede zarovnání konce protlačků na poţadovanou délku, 

pomoci automatického zarovnávacího stroje. Následuje uzavření hrdla, které se provádí         

na rotačním tvářecím stroji, ale nejdříve musí být proveden indukční ohřev otevřeného konce 

polotovaru na poţadovanou teplotu uzavření hrdla. Následné tepelné zpracování se provádí   

na průběţných plynových pecích s automatickou regulací teplot, jejichţ kontrolu provádí 
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počítač a automaticky se zaznamenává průběh tepelného zpracování. Poté na zkušebních 

vzorcích se provádí zkouška mechanických vlastností. Následné tryskání vnějšího povrchu se 

provádí na tryskacím zařízení ocelovými broky a pak je polotovar označen. Polotovaru se    

pak měří tvrdost podle Brinella, která se provádí u 100% polotovarů lahví na tvrdoměru. Musí 

být ještě provedené mechanické opracování hrdla a závitu, které se provádí podle výkresu 

láhve na automatickém obráběcím stroji. Následně je provedena magnetická prášková 

zkouška, kterou se provádí kontrola kulového vrchlíku a hrdlové části lahví. Láhve,           

které budou vykazovat vady, se označí a vyřadí. U láhví, které nebyly vyřazené, se provede 

vnitřní výplach. Pouţívá se k tomu tlakové zařízení, které čistí povrch uvnitř vnitřního 

prostoru tlakové láhve. Poté musí být zjištěn vodní objem, který se zjistí při plnění láhve 

vodou. Následuje hydraulická tlaková zkouška, která se provede vodou na hydraulickém 

zkušebním zařízení. Láhve se pak suší v průběţné elektricky vytápěné peci při teplotě          

cca 100°C. Po sušení láhví se provede osazení hrdlovým krouţkem, které se provádí 

nalisováním hrdlového krouţku za tepla na hydraulickém horizontálním lise se zajištěním 

pomocí zaválcování. Na automatické váze je zjištěná hmotnost. Tato váha je součástí 

automatického značícího stroje. Na zváţené láhve se provádí vyraţení příslušných znaků        

na kulovém vrchlíku u hrdla nebo hrdlovém krouţku. Toto značení je provedeno               

podle poţadavků technických norem. Po značení lahví se provádí tryskání vnitřního povrchu, 

které je provedeno na tryskacím zařízení ocelovým abrazivem velikosti 0,3 – 0,6 mm.      

Kaţdé láhve jsou podrobeny ultrazvukové kontrole na automatickém ultrazvukovém zařízení. 

Kontrolují se tloušťky stěny válcové části, tloušťky dna a kontrola na přítomnost podélných    

a příčných vnějších a vnitřních vad. Vadné polotovary jsou vyřazeny do koše pro neshodné 

polotovary. Po této zkoušce jsou láhve označeny speciálním znakem. Následuje vnější 

tryskání, které je provedeno na tryskacím zařízení ocelovým abrazivem velikosti 0,3 – 0,6 

mm. Poté se provádí nátěry, po kterých následuje sušení. Po sušení následuje barevné značení 

a montáţ příslušenství. Poté jsou láhve připraveny k balení a expedici. [5] 
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Praktická část 

3 Charakteristika společnosti  

 Jeden z předních výrobců ocelových tlakových láhví v Moravskoslezském kraji je 

společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a. s., která byla tak ochotná a účastnila se                  

na spolupráci mé bakalářské práce, proto tuto firmu budu brát za hlavního výrobce tlakových 

láhví a budu ji porovnávat s konkurencí. 

3.1 Všeobecný popis firmy 

Od prosince 1828 se datuje počátek průmyslové výroby v areálu Dolní oblasti 

společnosti VÍTKOVICE, a.s., kdy byla zaloţena huť, pudlovna a válcovna.  

V devadesátých letech 20. století dochází z důvodu průmyslové restrukturalizace          

a právním poţadavkům na znečišťování ţivotního prostředí k postupnému útlumu hutní 

výroby. V roce 1999 se postupně rušily a přemisťovaly těţké strojní a hutní provozy z Dolní 

oblasti, kde byla zachována jen oblast lehkého průmyslu, ve které se nachází objekty 

VÍTKOVÍCE CYLINDERS a. s. 

 Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a. s. se zabývá sériovou výrobou ocelových 

vysokotlakých bezešvých láhví. Tato společnost vznikla v návaznosti na restrukturalizaci 

VÍTKOVICE a. s.. 

Výroba tlakových láhví má dlouhodobou tradici ve Vítkovicích. V roce 1906 byla        

v Rothschildových hutních a ocelářských závodech zahájena výroba tlakových nádob              

a  vyrobena první bezešvá ocelová láhev. Od té doby se neustále vyvíjí technologie jejich 

výroby. 

Tyto výrobky do současnosti prošly řadou vývojových etap, na jejichţ konci se 

nachází současná flexibilní a široká nabídka kvalitních a plně konkurenčních výrobků. 

V dnešní době má společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. zkušenosti se všemi 

dostupnými technologiemi pro výrobu láhví a rovněţ i nejmodernější plně automatizované          

a robotizované technologické zařízení, díky kterému muţe vyrábět ocelové tlakové láhve 

špičkové úrovně. 

Výroba ocelových tlakových láhví tvoří cca 80% celkové výroby společnosti               

a můţeme je tedy brát za strategický výrobek společnosti. 

V roce 1927 byl registrován trojnásobný odbyt tlakových láhví oproti předchozímu 

roku. A v dalším roce vzrostl zase téměř třiapůlkrát. Na jednom lisu se vyrábělo 300 lahví 

měsíčně. 
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Pro Japonsko bylo vyrobeno 2400 lahví v letech 1931-33. Během 2. světové války se 

láhve vyváţely do Finska, Dánska, Holandska, Itálie, Rumunska, Chorvatska, Švédska, 

Slovenska, Bulharska. Ale i tak ve 30-40 letech představovalo největší odbytiště tuzemsko. 

V letech 1988 -1992 proběhla celková modernizace výroby ocelových láhví na 200 

barů. Začaly se vyrábět láhve metodou zpětného protlačování. Předtím se láhve vyráběly 

pouze technologií tváření z bezešvých trubek. 

V roce 1995 se společnost VÍTKOVICE Lahvárna, spol. s.r.o. stala dceřinou 

společností VÍTKOVICE a.s.. V dalším roce se zahájila sériová výroba 300 barových 

ocelových láhví. 

V roce 1999 byla společnost VÍTKOVICE Lahvárna, spol. s.r.o. privatizována            

a transformována na akciovou společnost. V dalším roce společnost prošla zásadní změnou 

organizační struktury, která platí do dnešní doby. Nová organizační struktura měla vést          

k úspoře administrativních a řídících pracovníků. 

Od roku 2003 se společnost stala součástí skupiny Vítkovice Holding, a.s.,            

která sdruţuje skupinu firem kolem mateřské společnosti Vítkovice Holding, a.s..               

Tato skupina firem je rozdělena do osmi hlavních obchodních segmentů. Nazývají se osmi 

strategickými pilíři: Metalurgie, Těţké strojírenství a engineering, Ocelové láhve a nádoby, 

Dopravní strojírenství, Energetické strojírenství, Ocelové konstrukce, Hasící technika, 

Sluţby.[5] 

3.2 Analýza současného postavení společnosti na trhu 

Je důleţité si uvědomit, ţe společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a. s. patří 

k výrobcům, kteří vyrábí velmi specifický sortiment ocelové bezešvé tlakové láhve.              

Na tento produkt je kladen velký nárok na kvalitu, systémovou certifikaci vlastní výroby         

a technologie výroby. 

Proto je velmi důleţité si rozdělit výrobce do třech kategorií, které souvisejí 

s technologií výroby a to na:  

 výchozí polotovar trubka s vyuţitím rotačního tváření: 

Výroba je méně náročná technologicky, jedná se však o překonaný typ výrobní 

technologie a pro výrobce je z hlediska kvality rizikovější. Závisí totiţ na dodavateli trubek, 

proto je jako polotovar draţší, i kvalita finálního výrobku je z hlediska bezpečnosti a moţných 

neshodných výrobků riziková.       

 Výchozí polotovar, ocelový blok čtvercového průřezu, vytvořený kontilitím tzv. 
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sochor s vyuţitím zpětného protlačení a protahování za tepla nebo sochor jako kovaný 

polotovar: 

Výroba je nezávislá na dodavatelích trubek, technologie je modernější, výrobek je 

kvalitnější, jsou však vyšší vstupní investiční náklady. 

Výchozí polotovar plech s vyuţitím technologie protahování. 

Moderní technologie, která znamená vyšší náklady na vstupní materiál, konečný 

výrobek je vysoce kvalitní, avšak náročnější na kvalitu vstupního materiálu. 

Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a. s. vyuţívá pro svou výrobu dvě 

technologie, o kterých jsem se zmínila výše a to především výrobu protlačováním,          

kterou vyuţívá u velkých ocelových láhví, které jsou na trhu nejvíce ţádány z celého 

sortimentu. Tuto metodu, její znalost a vyuţití ve výrobě řadí společnost z pohledu 

technologie, ale i objemu výroby mezi evropskou špičku. 

Po nelehkých letech společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a. s. dobývá a následně 

upevňuje pozici na trhu, v současnosti je uznávanou společností a vyváţí do mnoha zemí 

celého světa a také je obávaným konkurentem ostatních výrobců tlakových ocelových láhví. 

Za její nevýhodu můţeme povaţovat nízký objem výroby láhví pro CNG a láhví průměrem 

nad 300 mm.[5] 

3.3 SWOT analýza společnosti  

Ţádná společnost není izolovaná od zbytku světa. Kaţdá společnost ţije uprostřed 

veškerého dění a působí na ni mnoho negativních a pozitivních vlivů. Vlivy,                      

které převaţují, pak rozhodují o budoucím postavení firmy. Hlavně záleţí na tom, jak je        

na různé vlivy společnost připravena a jak si s nimi dokáţe poradit. Právě SWOT analýza 

nám můţe pomoci. Tady bude analýza zkoumat situaci společnosti VÍTKOVICE 

CYLINDERS a.s., nejdříve se zaměříme na vnitřní části firmy, coţ jsou silné a slabé stránky, 

poté se zaměříme na vnější okolí společnosti a budoucnost dalšího vývoje, coţ znázorňují 

příleţitosti a hrozby. 

1) Silné stránky 

a) Znalost know-how – unikátní vlastní technologie; 

b) Zajištěnost odborných manaţerů; 

c) Znalost celosvětového trhu, tradiční značka, obchodní kontakty, partnerské firmy 

(Argentina, UAE., Rusko); 

d) Zaučení pracovníci schopní předávat zkušenosti; 

e) Flexibilita výroby, široký sortiment; 
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f) Více jak 100 let výroby; 

g) Stabilizovaná jakost produkce; 

h) Zkušenosti s výrobou všech typů tlakových láhví; 

i) Zavedená a vyzkoušená technologie. 

Za silnou stánku společnosti můţeme povaţovat dlouholetou tradici výroby, další 

silnou stránkou je technologie zařízení, které je schopné pruţně reagovat na zadání 

technických parametrů nových výrobků. Další výhodou je profesionalita pracovníků 

v aktivním věku, kteří mají dobrou znalost procesu. 

2) Slabé stránky 

a) Vyšší dopravní náklady do atraktivních teritorií; 

b) Technologické limity; 

c) Platební kázeň zákazníků; 

d) Vysoká spotřeba materiálu ve srovnání s finální produkcí; 

e) Absence vývoje lehkých polokompozitových a kompozitových láhví. 

Určitým handicapem je nemoţnost výroby láhví se stěnou niţší neţ 3 mm, která by 

umoţňovala dále vylehčovat výsledný produkt. 

  Další slabou stránkou je nespolehlivost zákazníků platit v čas své závazky vůči 

společnosti většinou se jedná o zákazníky západní Evropy. 

3) Příležitosti 

a) Vstup do automobilového průmyslu, vyuţití stávající vysoké poptávky po lahvích         

s nízkou hmotností; 

b) Vyuţití podpory ekologických projektů; 

c) Rozšíření stávajících kapacit; 

d) Upevnění pozice lídra výroby tlakových nádob; 

e) Vybudování náskoku před konkurencí, problémy konkurenčních výrobců (finanční, 

materiálové, technologické); 

f) Vybodování pozice pro vodíkový program. 

Hlavní příleţitostí se povaţuje zaplnění mezery na trhu výrobou protlačovaných láhví 

v rozměrech, které nevyrábí konkurence. Za výhodu by mohla společnost mít                            

i sniţování hmotností láhvích, z důvodu vysoké poptávky po nízké hmotnosti. 

4) Hrozby 

a) Zajištění zdrojů, zejména oceli; 

b) Cla a dovozní přiráţky v některých regionech; 

c) Pokles cenových relací po pokrytí poptávky. 
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V dnešní době je výrobní linka z velké části vytíţená zákazníky pro láhve                   

na technické plyny, kapacita pro láhve na ostatní segmenty trhu je velmi omezená                    

a nepostačuje pro uspokojení poptávky, posílení pozice na trhu a vypracování náskoku       

před konkurencí.[5] 

4 Segmentace trhu 

Pro srovnání a zhodnocení pozice společnosti je nutné brát v úvahu celkovou úroveň 

konkurenčních výrobců, potřeby zákazníků a příleţitosti na jednotlivých trzích. Také je velmi 

důleţité zjistit, jakou tito výrobci představují významnou roli na jednotlivých trzích.            

Pro toto srovnání můţeme vyuţít geografickou segmentaci a to z těchto důvodů: 

 Historickým vývojem se výrobci v určitých regionech zaměřovali na konkrétní trhy         

a po obsazení svými výrobky zůstali v těchto oblastech a uţ nejevili aktivní snahu           

o proniknutí na další trh z důvodu naplnění svých kapacit. Díky transportu zboţí 

pronikali většinou do okolních států. 

Na obsazených trzích docházelo ke konkurenčnímu boji a výroby v regionech byli skoro 

na stejné technologické úrovni. 

 Postupným vývojem dochází k likvidaci výrobců se slabší technologií a zůstávají jen ti, 

kteří si dokáţou konkurovat vzájemně, ale jen v rámci svého území. Tito výrobci se 

nemusejí srovnávat s jinými výrobci například s výrobci ze zámořských regionů. 

 Geografické rozdělení je výhodné také z pohledu norem, které musí splňovat ocelové 

láhve. Uplatňované normy pro tento výrobek vycházejí z jednotlivých národních norem     

a poměrně dobře vystihují technologickou obtíţnost na výrobek kladenou v daném 

regionu. Například normy pouţívané v Rusku pro vysokou hmotnost ocelových lahví. 

Analýza trhu pomocí geografické segmentace velice dobře mapuje moţnosti                

a omezení výrobců, jejich technologickou úroveň, také i potřeby zákazníků, které mají 

v daných krajích svá specifika. Pro lehčí analýzu trhu můţeme Evropu rozdělit na Západní, 

Střední a Východní.[5] 

4.1 Charakter trhu 

4.1.1 Západní Evropa 

 Na tomto trhu se kladou vysoké nároky na kvalitu, dokumentaci a certifikace, jedná se 

o poměrně nasycený trh. Obtíţné je prosazení na nových oblastech, konzervativní obchodní 

vazby, nachází se zde více konkurenčních výrobců, standardní obchodní vztahy, jsou          

zde zavedeny jednotné technické standardy. 
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 Stabilní kapacita trhu, která se pohybuje okolo 2 miliónů kusů ocelových láhví ročně, 

většinou se jedná o ocelové láhve na technické plyny. Růstový potenciál je skoro nulový         

a zvýšení podílu společnosti na trhu je moţné jen přebíráním zákazníků od jiných výrobců 

nebo zánikem konkurentů. Existuje zde růstový potenciál u ocelových láhví na stlačený zemní 

plyn, avšak jen ze střednědobého nebo dlouhodobého hlediska. 

Kapacita trhu je stabilní, pohybuje se okolo 2 mil. kusů ocelových láhví ročně a jedná 

se převáţně o ocelové láhve na technické plyny. Růstový potenciál je téměř nulový                  

a zvyšování podílu společnosti na trhu je moţné pouze formou přebírání zákazníků                

od jiných výrobců nebo zánikem některých konkurentů. Dále však existuje růstový potenciál 

u ocelových láhví na stlačený zemní plyn. 

Na tomto trhu je moţné další rozšíření v počtu zákazníků, a to hlavně malých               

a středních firem. Získávání nových partnerů hlavně v komoditě tlakových láhví  pro výrobu 

hasicích přístrojů. Za perspektivní spolupráci budeme moc z dlouhodobějšího pohledu 

povaţovat spolupráci s automobilkami, které do svého výrobního programu zařadí 

automobily na CNG.[5] 

4.1.2 Střední Evropa, včetně Balkánu 

 Za rozhodující kritérium je zde povaţována cena, nejsou zde kladeny vysoké nároky 

na kvalitu, finanční zdroje jsou omezené, obchodní riziko je tu vyšší, trh má niţší potřeby.    

Na tomto trhu se předpokládá rostoucí poptávka po jakostních výrobcích.  U technických 

plynů je moţnost rozšířit trh pomoci stávajících parametrů společnosti. V dnešní době 

můţeme dosáhnout rozšíření v podobě získání malých firem, a to hlavně těch, které se 

zabývají výrobou hasicích přístrojů, jedná se především o oblast Balkánu. 

 Za neţádoucí faktor jsou povaţovány náklady na certifikace, na tomto trhu se nachází 

konkurence s méně kvalitními a zároveň levnějšími láhvemi. Jsou zde vyšší zakázky. 

Hlavním faktorem v teritoriu technických plynů je skutečnost, ţe společnosti nakupují pouţité 

ocelové láhve, jelikoţ nové láhve jsou hned pohlceny trhem a k původnímu majiteli se 

nevracejí. Velké společnosti přesouvají, hlavně do oblasti Balkánu, staré láhve,                  

které uţ nesplňují poţadavky trhu EU. V zemích, které jsou ekonomicky slabší, se očekává 

moţnost zvýšení odbytu na trhu CNG.[5] 

4.1.3 Východní Evropa 

 Tato část Evropy má k dispozici vysokou poptávku, ale jsou zde nestandardní 

obchodní vazby, kladou se niţší poţadavky na kvalitu. Vzniká tu velká rizikovost                 



17 

  

při realizování obchodů, zákazníci mají nízké finanční zdroje a je problematická komunikace 

s potenciálními partnery, coţ  se dá povaţovat za největší nedostatky tohoto trhu. 

I přesto vše je tu předpoklad zakázek s velkými kusovými objemy. Výhodou je 

moţnost vyuţití dobré strategické polohy oproti některým zahraničním výrobcům. Neměli 

bychom také zapomenout na nutnost dobrého finančního zajištění. Musíme počítat s náklady 

na certifikace a pouţívání odlišných standardů pro výrobu láhví. Náklady budou vyšší           

na dopravu, konkurenční domácí výrobci mají cenovou úroveň o dost niţší neţ je například 

v západní Evropě.[5] 

4.2 Charakteristika zákazníků 

4.2.1 Západní Evropa 

 Mnoho velkých i menších zákazníků ve všech typových skupinách. Dodávky se 

realizují za obvyklých obchodních podmínek a společnosti se daří průběţně v roce rozšiřovat 

stávající skupinu obchodních partnerů. Je zde dobrá platební morálka a dá se dosáhnout 

příznivých cen.[5] 

4.2.2 Střední Evropa 

 V dnešní době společnost obchoduje jen s velkými světovými firmami. Dodávky jsou 

realizovány obvyklými obchodními podmínkami, společnost má jistotu plateb. Můţeme říct, 

ţe tato oblast trhu je zmapována a u zákazníků v těchto zemích se daří prosazovat. Nutné je 

však přistupovat k jednotlivým partnerům rozlišně, podle typu odběratele.[5] 

4.2.3 Východní Evropa 

 Většinou se jedná o velké státní společnosti, které mají omezené finanční zdroje,   

proto nejsou garance plateb. Při zvýšení aktivity společnosti a tím i zaznamenala patrný 

několikanásobný nárůst exportu do této lokality, realizovány zakázky na Ukrajinu. Do této 

oblasti se část láhví dostává přes třetí subjekty.[5] 

4.2.4 Evropští odběratelé 

Velcí odběratelé - výrobci a distributoři technických plynů. 

Linde A.G. 

Air Liquide 

Messer 

BOC 

Air Products 

UNITOR 
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Praxair [5] 

4.3 Pozice společnosti 

4.3.1 Západní Evropa 

 Pro společnost je tento trh historicky největší a nejdůleţitější, má velký počet 

odběratelů, a vytváří si silnou posici na trhu.[5] 

4.3.2 Střední Evropa, včetně Balkánu  

 Poté, co si společnost vybudovala pozici v západní Evropě, tak velmi posílila svou 

pozici v tomto teritoriu. Zaloţila sesterskou společnost Lahvárna Brod, která své aktivity 

rozvíjí jen na tomto trhu.[5] 

4.3.3 Východní Evropa 

V současné době společnost získává pozici zejména v postsovětských zemích 

pobaltského regionu. Tyto země postupně přecházejí na evropské standardy, coţ velmi 

nahrává posílení a rozvíjení obchodních aktivit společnosti.[5] 

5 Analýza konkurence 

Jak uţ jsem zmínila, ocelové láhve jsou specifickým výrobkem a odpovídá tomu           

i jeho výroba. Na světě je asi pouhých cca dvacet výrobců těchto lahví, které můţeme 

povaţovat za velké a tradiční výrobce. 

Na trhu se nachází i několik menších producentů. Ale ti vyrábějí jen technologický 

méně náročné malé láhve a pro účely této analýzy nejsou pro společnost VÍTKOVICE 

CYLINDERS a. s. v dnešní době konkurenční hrozbou. 

Pokud budeme hodnotit společnost z pohledu objemu výroby na evropském trhu, 

můţeme konstatovat, ţe se svými cca 530 000 kusy vyrobenými ročně se společnost nachází 

na třetím místě, jak můţeme vidět v tabulce č.1. Jestliţe vezmeme v úvahu                                 

i sesterskou společnost FBT Milmet, můţeme říct, ţe se společnost s celkovým počtem 

780000 ks vyrobených láhví posouvá v objemu výroby na druhé místo v Evropě.[5] 
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Tabulka č. 1.: Procentuální vyjádření objemu výroby deseti největších výrobců ocelových láhví v Evropě včetně   

VÍTKOVICE CYLINDERS a. s.[5] 

Výrobce 
Produkce za rok 

tis. ks % 

FABER 950 25,3% 

Worthington Cylinders 480 12,8% 

VÍTKOVICE CYLINDERS 530 14,1% 

FBT MILMET 250 6,7% 

ROTH 280 7,5% 

ECS 220 5,9% 

DALMINE 225 6% 

Luxfer Gas Cylindres 680 18,1% 

Mannesmann 140 3,7% 

Celkem 3755 100% 

 

Tabulka č.2. nám slouţí pro přehlednost evropské konkurence, která je velmi snadná 

na pochopení. 

U kaţdého konkurenta známe, jaký sortiment vyrábí podle vyuţití a jakou technologii 

u toho pouţívá. Dále zde uvádíme, zda se jedná o výrobce kompozitních láhví (základem této 

nádoby je PET láhev ovinutá hustou vrstvou sklolaminátových vláken, která je uloţena 

v pouzdru s termoplastu zabezpečující ochranu před případnými nárazy). A poté jsou barevně 

označeni ti konkurenti, kteří jsou pro firmu významní konkurenti.  

Z tabulky jasně vyplývá, ţe nejsilnější konkurence se nachází v Německu poté v Itálii, 

Rakousku a Francii.[5] 

Tabulka č. 2.: Evropská konkurence [5] 

  T
ec

h
n

ic
k

é 

p
ly

n
y
 

Z
d

ra
v

o
t.

 

te
ch

n
ik

a
 

D
ý

ch
a

cí
 

p
ří

st
ro

je
 

H
a

sí
cí

 

te
ch

n
ik

a
 

O
L

 p
ro

 

p
o

tr
a
v

. 

C
N

G
 

T
ec

h
n

o
lo

g
. 

v
ý

ro
b

y
 

K
o

m
p

o
zi

t.
 

lá
h

v
e 

P
o

zn
á
m

k
y
 

Worthington Cylinders (Rakousko) X X X X X X LP, T A   

Mannesmann (Německo) x   x     X T A   

PNTZ (Rusko)             T N  

ECS (Německo) X X   X x   T N   

Faber(Itálie) x   X   x X LP A   

Dalmine (Itálie) X X     x x T N   

Duro Dakovič (Chorvatsko)       X         v likvidaci 

Bursan (Turecko) x     X x   T N   

Roth (Francie)       X x   T N   

Luxfer Gas Cylinders (Anglie) x X X X X   PR A   

Vysvětlivky:  X   … silná produkce              PR  … výroba protlačováním 

  x    … slabá produkce              N    … nevyrábí 

  LP … výroba lisováním z plechu            A    … vyrábí  

  T   … výroba z trubek         … silný konkurent 

 Analýza konkurence obsahuje všechny známé konkurenty tlakových láhví. Tabulka č. 3. 

Selektuje reálné výrobce ocelových tlakových láhví, konkretizuje výrobce láhví průměrů                  
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nad 229 mm a pro celkovou informovanost, zohledňuje současné konkurenty v oboru kompozitových 

láhví. Tabulka č.3. obsahuje také kvalifikovaný odhad podílu na globálním trhu v oboru tlakových 

láhví. Stanovení velikosti trhu je předpokladem pro stanovení podílu na trhu a to podle stanoviska 

ECMA(European Cylinders Makers Association) je roční potřeba trhu cca 12 000 000 lahví ročně        

a znalost výstupů jednotlivých konkurentů. 

Můţeme předpokládat, ţe kdyţ se začne zvyšovat poptávka po láhvích, nastane 

tendence u dosavadních producentů rozšiřovat kapacity a zároveň se budou objevovat 

projekty na výstavbu nových výrobních kapacit.[5] 

Tabulka č. 3.: Konkurence [5] 

Název společnosti CNG Ø > 229 Kompozity Trţní podíl 

Luxfer Gas Cylinders   - Anglie, Francie Ano ano ano 10% 

Faber – Itálie Ano ano ano 6,2% 

VÍTKOVICE CYLINDERS – CZ 

VÍTKOVICE MILMET - PL  
Ano ano ne 

 

8,1% 

Wortinghton (Heiser) - Rakousko Ano ne ano 6% 

Pervouralski Novotrubnyj - Rusko Ne ne ne 4% 

MCS cylinder systems - Německo Ano ano ano 2,50% 

ECS – Německo Ne ne ne 1,70% 

Dalmine – Itálie Ano ne ne 1,60% 

Dynetec – Německo Ano ano ano 1,50% 

Ullit – Francie Ne ne ano 1% 

Bursan – Turecko Ne ne ne 0,50% 

Roth – Francie Ne ne ne 0,20% 

OCE Itálie Ano ano ne 0,10% 

Celkový trţní podíl evropského trhu    43,4% 

 Ostatní světadíly     56,6% 

CELKEM    100,0% 

 

Lze tedy konstatovat, ţe okruh výrobců láhví je v současné době relativně malý            

a jejich kapacita je nízká ve srovnání s reálnými potřebami trhu za standardních podmínek. 

Navíc okruh výrobců láhví s vyšším průměrem neţ 273 mm se dále redukuje,                       

coţ v souvislosti s faktem, ţe pro láhve začíná bát standardem průměr 365 mm dále 

prohlubuje přetlak poptávky nad současnou nabídkou na tomto trhu. 
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Můţeme také říci, ţe na evropském kontinentu je největší konkurence, je také známo, 

ţe evropští výrobci si potrpí na kvalitu výroby, proto pouţívají pro výrobu nejnovější 

technologie.[5] 

6 Vícekriteriální analýza konkurence 

Tato analýza hodnotí firmy, spotřebiče, dopravní prostředky a spoustu dalších variant. 

Tady budu hodnotit evropské společnosti, které se zabývají výrobou tlakových láhví. Analýza 

je zaloţena na výběru kritérií, podle nichţ se o vybraných variantách rozhoduje. Proto se 

metoda zde pouţívaná nazývá rozhodovací analýza. Prvním krokem bude určení a popis 

jednotlivých kritérií. Dále pro kaţdou společnost bude vytvořena tabulka s jednotlivými 

kritérii a jejich ohodnocení na základě bodové metody,  coţ znamená stanovení pořadí kritérií 

dle toho, jak je vnímána jejich důleţitost, a jsou hodnoceny od 1 do 5 bodů. Hodnoty kritérií 

se rozdělí jako uspořádaná mnoţina čísel, které se u některých kritérií mohou měnit                 

a nebudou pravidelně rozděleny navzdory rozlišným hodnotám. Další postup bude spočívat     

ve shrnutí informací do tabulky, kde si rozhodovatel sám určí váhu kaţdého kritéria. Pomocí 

váţeného aritmetického průměru zjistí nejvyšší číslo, coţ nám určí, jaká společnost je na tom 

nejlépe. 

6.1 Vybraná kritéria hodnocení 

Pro zhodnocení a porovnání konkurence se za nejdůleţitější kritéria povaţují tyto: 

CERTIFIKACE, HMOTNOST/LITR, KLALITA POVRCHU, KVALITA ZÁVITU, 

VIDITELNOST RAŢENÍ, NÁTĚRY, BALENÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ, SERVIS. 

Na základě těchto kritérií se pokusím dojít k závěru, jak si společnost VÍTKOVICE 

CYLINDERS a.s. stojí na evropském trhu vůči svým konkurentům. Seznam kritérií najdeme 

v tabulce č 4.  

Tabulka 4 Kritéria rozhodování, zdroj:[vlastní] 

Kritérium Typ 

dle povahy dle kvalifikovatelnosti 

Certifikace Maximalizační kvalitativní 

Hmotnost láhví/ litr Minimalizační kvantitativní 

Kvalita povrchu Maximalizační kvalitativní 

Kvalita zavitu Maximalizační kvalitativní 

Viditelnost raţení Maximalizační kvalitativní 

Nátěry Maximalizační kvalitativní 
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Kritérium Typ 

dle povahy dle kvalifikovatelnosti 

Balení Maximalizační kvalitativní 

Příslušenství Maximalizační kvalitativní 

Servis Maximalizační kvalitativní 

 

Kritérium č.1 – Certifikace  

Jedná se o schválení láhví pro pouţívání v různých světových teritoriích.                 

Toto kritérium je posuzováno z hlediska rozsahu certifikací (teritoria Evropa – ADR,           

Rusko – GOST,     USA – DOT, ostatní).  

Kritérium č. 2 – Hmotnost láhví/litr 

Tento parametr hmotností láhve v kilogramech vztaţený na vodní objem láhve 

v litrech. Prázdné tlakové láhve o objemu 50 litrů mají většinou hmotnost od cca 52                          

aţ do cca 62 kilogramů.  

Kritérium č. 3 – Kvalita povrchu 

Toto kritérium je posuzováno podle kvality povrchu jednotlivých výrobců. Kvalita 

povrchu můţe být poškozená rýhami, různými technologickými stopami po výrobě, 

broušením, kvalitou tryskání.  

Kritérium č. 4 – Kvalita závitu 

 Tento parametr je posuzován podle jakosti povrchu závitu (bez vrypů, mechanického 

poškození nástrojem ostrost hran závitu, kontrola kalibry, tolerance závitu, přechod do kulové 

části láhve).  

Kritérium č. 5 - Viditelnost ražení 

Toto kritérium je posuzováno podle hloubky raţení a jeho čitelnosti po provedení 

nátěru.  

Kritérium č. 6 – Nátěry 

Kritérium je posuzováno dle moţností provedení typu nátěru (práškový nástřik, mokrý 

nátěr, speciální nástřiky OFFschore).  

Kritérium č. 7 – Balení 

Na toto kritérium se díváme jako na ochranu výrobku při expedici a dopravě 

zákazníkovy, kompaktnost a stabilitu balení do ochranné  fólie,  ochranu  proti  venkovním 

vlivům, skladovatelnost.  
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Kritérium č. 8 – Příslušenství 

Je zde posuzována moţnost montáţe dodatečného příslušenství (ochranný ocelový 

klobouček, ventil, spec. Cage, ochranná síťka, příruby).  

Kritérium č. 9 – Servis 

Posuzuje se z pohledu vystavení a dodání průvodní dokumentace, zajištění přejímek, 

další s tím spojené sluţby.   

6.2 Hodnocení kritérií 

Kritéria jsou převáţně kvalitativního typu, jsou hodnoceny slovně, proto pouţijeme 

k slovnímu hodnocení bodovací stupnici. Na hodnocení kritérií byla zvolena za vyhovující    

5- ti bodová stupnice. Stupnice hodnocení kvalitativních kritérií můţeme vidět  v tabulce č.5.  

Tabulka 5: Hodnocení důležitých kritérií, [vlastní] 

Číselné hodnocení Verbální hodnocení 

1 Velmi chabé 

2 Chabé 

3 Dobré 

4 Velmi dobré 

5 Výborné 

 

Vhodné hodnocení kritérií jednotlivých společností bude zaznačeno v tabulkách          

č. 6 -16 znakem „X“ 

6.2.1 Hodnocení společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

V tabulce č. 6 můţeme vidět, ţe společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. má 

plných 5 bodů v 5 kritérií, coţ uţ nyní naznačuje, jak si společnost vede. A u ţádného kritéria 

nedosahuje minimálního hodnocení. Nejniţší hodnota ostatních 4 kritérií dosahuje 4 bodů. 

Tabulka 6: Hodnocení kritérií společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.[vlastní] 

Kritérium 
Hodnocení 

1 2 3 4 5 

Certifikace     X 

Hmotnost/litr    X  

Kvalita povrchu    X  

Kvalita závitu    X  

Viditelnost raţení    X  
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Kritérium 
Hodnocení 

1 2 3 4 5 

Nátěry     X 

Balení     X 

Příslušenství     X 

Servis     X 

 

6.2.2 Hodnocení společnosti Worthington Cylinders 

Tabulka č. 7 nám ukazuje, ţe společnost Worthington Cylinders dosáhla plných           

5 bodů jen v jednom kritériu, coţ bylo u certifikace, ale ani tato společnost nedosáhla 

minimálního hodnocení v ţádném kritériu. Její nejniţší hodnocení kritéria je hodnota              

3 a to ve 3 kritériích, kterými jsou kvalita závitu, viditelnost raţení a nátěry. Ale v porovnání 

se společnosti  VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. je na tom z celkového pohledu o stupeň hůře. 

Tabulka 7: Hodnocení kritérií společnosti Worthington Cylinders [vlatní] 

Kritérium 
Hodnocení 

1 2 3 4 5 

Certifikace     X 

Hmotnost/litr    X  

Kvalita povrchu    X  

Kvalita závitu   X   

Viditelnost raţení   X   

Nátěry   X   

Balení    X  

Příslušenství    X  

Servis    X  

 

6.2.3 Hodnocení společnosti Mannesmann 

Z tabulky č. 8 můţeme o společnosti Mannesmann říci, ţe jde o průměrnou 

společnost. Nejvýše ohodnocená kritéria dosáhla 4 bodů a nejhůře bylo ohodnoceno kritérium 

kvality závitu, které dosáhlo jen 2 bodů. 

Tabulka 8: Hodnocení kritérií společnosti Mannesmann [vlastní] 

Kritérium 
Hodnocení 

1 2 3 4 5 

Certifikace    X  

Hmotnost/litr   X   
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Kritérium 
Hodnocení 

1 2 3 4 5 

Kvalita povrchu   X   

Kvalita závitu  X    

Viditelnost raţení    X  

Nátěry   X   

Balení    X  

Příslušenství    X  

Servis   X   

 

6.2.4 Hodnocení společnosti PNTZ 

U této firmy vyšlo celkové hodnocení dost negativně, jak můţeme vidět z tabulky č.9. 

Tato firma nedosáhla ani v jednom kritériu plného počtu bodů, její největší ohodnocení bylo   

3 body a to jen ve třech kritériích. Tato společnost dosáhla i minimálního ohodnocení a to 

v kritériu balení. Můţeme tedy říci, ţe pro předcházející společnosti není velmi silnou 

konkurencí.  

Tabulka 9: Hodnocení kritérií společnosti PNTZ [vlastní] 

Kritérium 
Hodnocení 

1 2 3 4 5 

Certifikace  X    

Hmotnost/litr  X    

Kvalita povrchu   X   

Kvalita závitu   X   

Viditelnost raţení  X    

Nátěry  X    

Balení X     

Příslušenství   X   

Servis  X    

 

6.2.5 Hodnocení společnosti ECS 

Jak vidíme z tabulky č. 10, společnost dosahuje ve většině kritérií 4 bodů,                 

coţ můţeme brát za dobré hodnocení společnosti. V kritériu balení společnost dosahuje 

plného počtu bodů. A 3 bodů dosahuje kritérium kvality povrchu, coţ je i nejméně 

ohodnocené kritérium. Tuto společnost bychom mohli brát za silnou konkurenci. 
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Tabulka 10: Hodnocení kritérií společnosti ECS [vlastní] 

Kritérium 
Hodnocení 

1 2 3 4 5 

Certifikace    X  

Hmotnost/litr    X  

Kvalita povrchu   X   

Kvalita závitu    X  

Viditelnost raţení    X  

Nátěry    X  

Balení     X 

Příslušenství    X  

Servis    X  

 

6.2.6 Hodnocení společnosti Faber 

Společnost Faber, jak můţeme vidět z  tabulky č. 11, není vůbec spatně ohodnocena. 

Jejich pět kritérií je ohodnoceno nejvyšším počtem bodů. A nejméně ohodnocené kritérium 

servis dosahuje 3 bodů. Můţeme ji brát jako silnou konkurenci. 

Tabulka 11: Hodnocení kritérií společnosti Faber [vlastní] 

Kritérium 
Hodnocení 

1 2 3 4 5 

Certifikace     X 

Hmotnost/litr     X 

Kvalita povrchu    X  

Kvalita závitu     X 

Viditelnost raţení    X  

Nátěry     X 

Balení     X 

Příslušenství    X  

Servis   X   

 

6.2.7 Hodnocení společnosti Dalmine 

Z tabulky č. 12 společnost Dalmine můţeme označit za průměrnou společnost,       

která v pěti kritériích dosáhla 4 bodů, a zbytek kritérii bylo ohodnoceno třemi body,             

coţ můţeme označit za průměrné hodnocení. Na společnost Dalmine můţeme pohlíţet       

jako na docela silnou konkurenci. 
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Tabulka 12: Hodnocení kritérií společnosti Dalmine [vlastní] 

Kritérium 
Hodnocení 

1 2 3 4 5 

Certifikace   X   

Hmotnost/litr   X   

Kvalita povrchu    X  

Kvalita závitu    X  

Viditelnost raţení   X   

Nátěry   X   

Balení    X  

Příslušenství    X  

Servis    X  

 

6.2.8 Hodnocení společnosti Duro Dakovič 

Z hodnocení kritérií z tabulky č. 12 můţeme říci, ţe společnost Duro Dakovič je velmi 

slabou konkurenci. Její nejvyšší hodnocení dosáhlo pouze 3 bodů a to jen ve třech kritériích.  

Tabulka 13: Hodnocení kritérií společnosti Duro Dakovič [vlastní] 

Kritérium 
Hodnocení 

1 2 3 4 5 

Certifikace  X    

Hmotnost/litr   X   

Kvalita povrchu  X    

Kvalita závitu  X    

Viditelnost raţení   X   

Nátěry  X    

Balení X     

Příslušenství  X    

Servis  X    

 

6.2.9 Hodnocení společnosti Bursan 

Podle tabulky č.14 můţeme říct, ţe se jedná o průměrnou společnost, která dosáhla    

ve třech kritériích 4 bodů a ve zbylých kritériích dosáhla tří bodů. 
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Tabulka 14: Hodnocení kritérií společnosti Bursan [vlastní] 

Kritérium 
Hodnocení 

1 2 3 4 5 

Certifikace   X   

Hmotnost/litr   X   

Kvalita povrchu    X  

Kvalita závitu    X  

Viditelnost raţení   X   

Nátěry   X   

Balení   X   

Příslušenství    X  

Servis   X   

 

6.2.10 Hodnocení společnosti Roth 

Z tabulky č. 15 můţe konstatovat, ţe společnost v pěti kritériích dosáhla 4 bodů            

a ve zbylých čtyřech kritériích dosáhla 3 bodů, proto můţe říct, ţe se jedná o společnost, 

kterou bereme jako docela silnou konkurenci. U této společnosti je však nutno poznamenat,      

ţe její sortiment je v současné době limitován omezeným počtem typů vyráběných láhví. 

Tabulka 15: Hodnocení kritérií společnosti Roth [vlastní] 

Kritérium 
Hodnocení 

1 2 3 4 5 

Certifikace    X  

Hmotnost/litr    X  

Kvalita povrchu    X  

Kvalita závitu   X   

Viditelnost raţení    X  

Nátěry   X   

Balení    X  

Příslušenství   X   

Servis   X   

6.2.11 Hodnocení společnosti Luxfer Gas Cylinders 

Jak můţeme vidět na tabulce č. 16, tak společnost dosáhla ve třech kritériích plného 

počtu  bodů.  Její  nejmenší  hodnocení   bylo   jen   ve  dvou  kritériích, které bylo obodováno  

třemi body. Na tuto společnost můţeme pohlíţet jako na silného konkurenta. 



29 

  

 Zde je však nutno poznamenat, ţe společnost pouţívá, jako materiál pro výrobu láhví, 

hliník, coţ ovlivňuje její konkurenceschopnost ve srovnání s výrobci ocelových láhví, byť 

portfolio zákazníků se s ostatními výrobci shoduje. 

Tabulka 16: Hodnocení kritérií společnosti Luxfer Gas Cylinders [vlastní] 

Kritérium 
Hodnocení 

1 2 3 4 5 

Certifikace     X 

Hmotnost/litr     X 

Kvalita povrchu     X 

Kvalita závitu     X 

Viditelnost raţení   X   

Nátěry    X  

Balení    X  

Příslušenství    X  

Servis   X   

 

6.3 Stanovení vah 

V následující tabulce č. 17 budou vypočteny váhy jednotlivých kritérií a to pomoci 

vztahu (1), který jsem uţ zmínila v teoretické části. 

Tabulka 17: Stanovení vah kritérií pomoci bodovací metody [vlastní] 

  

C
er

ti
fi

k
a

ce
 

H
m

o
tn

o
st

/l
it

r 

K
v

a
li

ta
 p

o
v

rc
h

u
 

K
v

a
li

ta
 z

á
v
it

u
 

V
id

it
el

n
o

st
 r

a
že

n
í 

N
á

tě
ry

 

B
a

le
n

í 

P
ří

sl
u

še
n

st
v

í 

S
er

v
is

 

su
m

a
 

Body 5 5 4 4 3 2 4 3 2 32 

Váha 0,156 0,156 0,125 0,125 0,094 0,063 0,125 0,094 0,063 1 

         
Následující tabulka č. 18 nám ukáţe, jakého ohodnocení dosáhla společnost 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., po doplnění vah jednotlivých kritérií. Podle mého názoru si 

myslím, ţe nejdůleţitějším kritériem pro společnost je certifikace, díky které společnost můţe 

vyváţet do ostatních zemí a druhým nejdůleţitějším kritériem je hmotnost, a to z důvodu 

zvyšující se poptávky po niţší hmotnosti láhví a jak jde vidět tyto dvě kritéria dosáhly 

nejvyšších vah. 
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Tabulka 18: Souhrn a vyhodnocení [vlastní] 
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Certifikace 0,156 5 5 4 2 4 5 3 2 3 4 5 

Hmotnost/litr 0,156 4 4 3 2 4 5 3 3 3 4 5 

Kvalita 

povrchu 

0,125 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 5 

Kvalita závitu 0,125 4 3 2 3 4 5 4 2 4 3 3 

Viditelnost 

raţení 

0,094 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 

Nátěry 0,063 5 3 3 2 4 5 3 2 3 3 4 

Balení 0,125 5 4 4 1 5 5 4 1 3 4 4 

Příslušenství 0,094 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 

Servis 0,063 5 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 

Váţený průměr  4,5 3,88 3,34 2,22 4 4,56 3,53 2,28 3,34 3,66 4,22 

Pořadí  2. 5. 8.-9 11. 4. 1. 7. 10. 8.-9. 6. 3. 

 

6.4 Souhrn a vyhodnocení 

Jak jde vidět, tak společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a. s. se umístila na druhém 

místě. Pro tuto společnost je největší konkurencí italská společnost Faber, která se umístila    

na prvním místě, je to i z toho důvodu, ţe měla lepší ohodnocení kritérií. 

Dalšími výraznými konkurenty pro společnost jsou Luxfer Gas Cylinders a ECS. Tyto 

dvě společnosti se umístily hned za společností VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., a pokud by 

zlepšili nějaké z kritérii mohlo by se stát, ţe by se mohli umístit před společností 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

Proto, aby společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. dosáhla prvního místa, by se 

měla zaměřit na to, aby její láhve dosahovali co nejmenší hmotnosti, jelikoţ to je největší 

poţadavek od zákazníků. Dále by měla zlepšit kvalitu povrchu, coţ znamená dávat si pozor 

při výrobě, aby zbytečně nedocházelo k poškození. 
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7 Návrhy a doporučení 

Z uvedených analýz vyplývají jasné závěry a to, ţe na trhu je řada segmentů              

pro zavedení nových typů tlakových láhví, a to v oblasti automobilového průmyslu, u hasicích 

systémů, speciálních kontejnerů a technických plynů. Tento fakt výrazně ovlivňuje poptávku 

po tlakových lahvích tradičních výrobců, jejichţ stávající sortiment výrobků nestačí.               

I kdyţ roste ve světě konkurence, tak existuje mnoho omezení komplikujících vstup na tento 

trh, jak technických tak investičních a to hlavně pro malé a střední výrobce, mnoho velkých 

zákazníků se orientuje na renomované výrobce lahví především z bezpečnostních                    

a kvalitativních důvodů. 

 Pro společnost by byl výhodný projekt nové výrobní linky, který by svým charakterem 

zabezpečil zavedení výroby inovovaného výrobku, zvýšily by se tím technické a uţitné 

hodnoty výrobků, zefektivnil by proces výroby a tím by si společnost VÍTKOVICE 

CYLINDERS a.s. zajistila výhody nad konkurencí. 

Společnost by mohla poskytnout oproti konkurenci kvalitní a potřebné sluţby tak,    

aby vynikala nad konkurencí. Zde můţeme zahrnout sluţby před dodávkou, jako nabídkový 

servis, prezentace na výstavách, informace o výrobku. Velmi důleţité u tlakových láhví je 

vystavení potřebné dokumentace a v neposlední řadě rovněţ spolehlivost ve splnění všech 

sjednaných podmínek, včetně dodrţení termínu dodávky  a servisu po dodávce. 

Zde můţe společnost získat konkurenční náskok například, kdyby poskytovala přístup 

k průvodní dokumentaci elektronickou cestou nebo nabízela ekologickou likvidaci starých 

typů láhví svým zákazníkům. Dále by mohla nabídnout moţnost, podílet se na výzkumu          

a vývoji nových typů výrobků svými připomínkami a doporučeními atd. 
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Závěr 

Bakalářskou práci jsem zpracovala o tlakových láhvích, jejichţ výrobou se zabývá 

společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., protoţe se mi podařilo navázat kontakt 

s obchodním manaţerem společnosti panem Ing. Ivem Brabcem, který mi ochotně poskytnul 

informace pro zpracování mé bakalářské práce. Tuto práci jsem rozdělila na dvě části a to 

teoretickou a praktickou. 

V teoretické části jsem psala o tom, co to vůbec trh je, jak se na trh lidé dívali               

v minulosti a s jakými typy trhů jsme se mohli setkat. Dále jsem v této části pokračovala 

popisem marketingu a tím, jak se na marketing dívají marketéři. Jaké jsou výhody 

marketingu. Poté rozebírám segmentaci trhu, kterou jsem uţila i v praktické části mé práce. 

V teoretické části jsem se ještě zabývala analýzou a to SWOT analýzou, jejíţ obsah 

jsem jednoduše popsala. A poukázala jsem, co patří do slabých a silných stránek firmy.          

A co firma povaţuje za příleţitosti a hrozby. Další pouţitá analýza byla Porterova analýza          

5 konkurenčních sil, kterou jsem také jednoduše popsala. 

V této části jsem se ještě zabývala vícekriteriální rozhodováním, které mi pak slouţí     

i v praktické části mé práce.  

Posledním bodem této části byla charakteristika samotného výrobku. Tady jsem psala 

hlavně o tom, jaké je vyuţití tlakových láhví, a které technologie se pouţívají při výrobě 

tohoto výrobku. Jeden typ technologie zde popisuji. 

Následně je v praktické části popsána samotná společnost VÍTKOVICE CYLINDERS 

a.s. aţ do současné doby. Poté jsem vytvořila SWOT analýzu této společnosti, která mi 

ukázala, v čem společnost vyniká a také co jí hrozí.  

Poté jsem provedla segmentaci trhu, kterou jsem zaměřila, jak na samotný trh,           

tak i na zákazníky této společnosti. 

V následném bodě jsme analyzovala evropskou konkurenci této společnosti, a to 

pomoci trţního podílů. Tato část nám ukázala, jak si na tom stojí společnost VÍTKOVICE 

CYLINDERS a.s. a taky říká, ţe tato společnost patří mezi jedny z největších výrobců 

tlakových láhví. 

V posledním bodě jsem se věnovala vícekriteriální analýze, zde jsem uvedla 9 kritérií, 

podle kterých jsem pak hodnotila jednotlivé společnosti. Největší váhy dosáhla kritéria 

certifikace a hmotnost láhve, protoţe chtějí-li společnosti dosáhnout lepšího postavení na trhu, 

musí oslovit více zemí, a také společnosti musí brát v potaz velkou poptávku po láhvích 

s nízkou hmotností. 
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Po vypočtení váţeného průměru jsme dostali výsledek, který nám ukázal, jakého 

pořadí dosáhli jednotlivé společnosti. Nejlepším výrobcem se stala italská společnost Faber     

a hned za ní se umístila společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.. Na posledním místě se 

pak umístila ruská společnost PNTZ. Uţ při hodnocení jednotlivých kritérií bylo jasné,          

ţe tato společnost  nedosáhne nějakého dobrého postavení na trhu.  

 Pokud by firma chtěla dosáhnout prvního místa na trhu a tuto pozici v budoucnosti 

také udrţet, měla by začít věnovat pozornost výrobě vylehčených typů láhví, v čemţ jsou také 

zahrnuty technologie na výrobu kompozitních láhví, jelikoţ tyto láhve dosahují nejniţší 

hmotnosti nebo najít takovou technologii, která by umoţnila jiným způsobem výrazně sníţit 

hmotnost jimi vyráběných ocelových láhví. V neposlední řadě se rovněţ rýsuje z uvedených 

poznatků potřeba zvýšení dodrţování jakostních parametrů při výrobě.   



34 

  

Seznam použité literatury: 

[1] JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: [strategie a trendy]. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2008, 269 s. ISBN 978-80-247-2690-8. 

 

[2] KOTLER, Philip. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. 

ISBN 978-80-247-1545-2. 

[3] KUNZ, Vilém a Josef KOZLER. Maturujeme z marketingu a managementu: Základy 

znalostí každého podnikatele. 3. vydání. Ostrava: Mirago, 2006. 82 s. ISBN 80-86617-27-0 

[4] VAŠTÍKOVÁ, Ing. Miroslava. Mezinárodní marketing. 1. vydání. Karviná: Slezská 

univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009, 174 s. ISBN 978-80-

7248-527-7. 

Ostatní zdroje 

[5] Interní informace společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a. s. 

[6] KOS, Petr. Vícekriteriální rozhodování [online]. 2003 [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: 

http://etext.czu.cz/php/skripta/skriptum.php?titul_key=79 

 

[7] Porterova analýza pěti sil. Rivatics [online]. 14.8.2012 [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: 

http://rivatics.cz/porterova-analyza-peti-sil/ 

[8] Porterova analýza 5 sil vám prozradí, co ovlivní váš business. Businessvize [online]. 

6.1.2011 [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://www.businessvize.cz/planovani/porterova-

analyza-5-sil-vam-prozradi-co-ovlivni-vas-business 

[9] Tlaková láhev. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2013 [cit. 2013-04-14]. 

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlakov%C3%A1_l%C3%A1hev 

[10]Vysokotlaké ocelové lahve.VÍTKOVICE CYLINDERS [online]. 2009 [cit. 2013-04-14]. 

Dostupné z: http://www.vitkovicecylinders.cz/13/cs/node/1090 

[11] S.W.O.T. analysis. Creative Industies Research Institute [online]. [cit. 2013-04-14]. 

Dostupné z: http://www.ciri.org.nz/downloads/SWOT%20Analysis.pdf 



35 

  

[12] SWOT Analysis. Managementstudyguide [online]. 2008 - 2013 [cit. 2013-04-14]. 

Dostupné z: http://www.managementstudyguide.com/swot-analysis.htm 

[13]  Swot analysis. Businessballs.com [online]. 1995-2012 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: 

http://www.businessballs.com/swotanalysisfreetemplate.htm 

 

http://www.managementstudyguide.com/swot-analysis.htm

