
 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

Abstrakt  

Diplomová práce přestavuje zhodnocení konkurenčních výhod vybraných podniků hutní 

druhovýroby České republiky oproti vybraným reprezentantům světového trhu.  Práce 

je napsána podle dostupných informací z oficiálních internetových stránek vybraných 

reprezentantů, českých i zahraničních databází B2B a poznatků z odborné literatury. 
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Abstract 

This thesis presents an evaluation of the competitive advantages of the selected metallurgical 

enterprises of the Czech Republic compared to the chosen representatives of the world 

market. The work is written according to the available information from official web sites 

of selected representatives, Czech and international B2B databases and knowledge 

of literature. 
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ÚVOD 

 

Každá společnost působící v tržním hospodářství se v současné době setkává 

s konkurencí.  Žijeme v době rychlého kopírování produktů, klesající životnosti výrobků 

i rostoucí informovanosti zákazníků a jejich odporu vůči komerčním sdělením.  Pro každý 

podnik je proto velice důležité najít si svou konkurenční výhodu a udržet si ji. S trochou 

nadsázky lze konstatovat, že konkurenční výhoda je důvod existence podniku na trhu.  

 

Cílem diplomové práce je zpracovat analýzu kritických zdrojů konkurenčních výhod 

u vybraného portfolia podniků hutní druhovýroby. 

 

Význam tohoto zadání spočívá zejména v tom, že se jedná o poměrně širokou oblast 

sortimentní skladby a doposud nezpracovanou problematiku v podmínkách České republiky.  

Z hlediska světového průmyslového tržního prostředí představuje hutní druhovýroba oblast, 

která má velký význam na transfer procesů finální montáže ve strojírenské výrobě, 

automobilovém průmyslu a dalších odvětvích s vysokou přidanou hodnotou.  

 

Světový trh v oblasti hutní druhovýroby je ohromný. Jen pro představu v databázi 

firem Kompass je zhruba 500 000 podniků z tohoto segmentu světového průmyslového trhu. 

Pro účely diplomové práce byly vybrány tři segmenty trhu.  

V práci se zaměřím na oblast výroby spojovacích materiálů, výroby pružin a výroby 

ocelových lan a kabelů. Reprezentanty vyberu z České republiky, Spolkové republiky 

Německo, Korejské republiky a Číny.   

 

V první části práce charakterizuji a vysvětlím základní pojmy, které se týkají problematiky, 

jako je marketing nebo konkurenceschopnost. Poté se zaměřím na statistiky z oblasti 

vstupních surovin pro hutní druhovýrobu. V druhé části práce představím vybrané 

reprezentanty a předložím jejich skladbu výrobků. Dále se pokusím sestavit model, na jehož 

základě ověřím či vyvrátím teorii, která říká, že čím má firma širší portfolio sortimentu, tím 

má také lepší postavení na trhu. 
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1 TEORETICKO – METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

ZKOUMÁNÍ PRÁCE 

 

1.1.  Marketing 

 

Existuje celá řada definicí toho, co je to marketing. Podle různých autorů se tyto definice 

značně liší a to hlavně tím, jaké téma respektive obor činnosti autoři preferují.  

 

Co to marketing vůbec je?  

Vladimír Němec ve své knize uvádí, že „Marketing je metoda řízení výroby a prodeje, 

zaměřená na uspokojování potřeb zákazníků a podporující konkurenceschopnost podniků.“ 

 

Podle Philipa Kotlera „Marketing vnímáme jako společenský a managerský proces, jehož 

prostřednictvím uskutečňují jednotlivci i skupiny své přání v procesu výroby a směny výrobků, 

či jiných hodnot.“  

 

P. Drucker si myslí, že „Cílem marketingu je učinit prodávání zbytečným.“  

 

Webster Frederik charakterizuje marketing jako “funkci, prostřednictvím, které firmy nebo 

ostatní ekonomické seskupení navrhují a dodávají výrobky a služby svým zákazníkům 

a klientům.“ [1] 

 

Obecné definice uváděné v encyklopedických slovnících většinou říkají, že marketing je 

koncepce obchodní a výrobní politiky firmy, která zahrnuje průzkum trhu, plánování, 

výrobního programu propagaci výrobků a služeb s cílem dosáhnout maximálního 

ekonomického efektu. [4]  

 

Lze tedy říci, že marketing je proces řízení, který vhodným způsobem zajistí splnění cílů 

organizace. Marketing je podle řady definic soubor řady činnosti a to plánování, nakupování, 

prodej, doprava, skladování, financování, standardizace a třídění výrobků podle kvality, 

zjištění informací o trhu (o zákaznících, konkurenci). 
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Autory Tomkem a Vávrovou je marketing chápán ve dvou rovinách: 

 

1) Marketing jako filozofie podnikání – všechna činnost podniku je zaměřena na trh. 

Tento nový pohled překonává starší pohled na podnik, který se zaměřoval spíše 

na výrobní základnu. V tomto novém pohledu je cílem podniku uspokojení potřeb 

kupujících – a tomuto cíli jsou podřízeny všechny podnikové funkce. Při přijetí těchto 

východisek je možné nalézt pro dosažení uspokojení potřeb i jinak nečekaná, 

netradiční řešení. 

 

2) Marketing jako systém funkcí – tímto pohledem je marketing chápán jako shrnutí 

všech funkcí, které jsou blízké odbytovému trhu. Tedy výrobková politika, cenová, ale 

i informace, distribuce, smluvní a prodejní politika a podobně. V tomto pohledu je 

marketing chápán jako vývojové stádium managementu vyspělé tržní ekonomiky, 

jehož realizace vyžaduje naplnění koordinace ve směru integrace podnikových 

procesů a koordinace směnných procesů. [5] 

 

 

Podle Kincla je marketing soubor aktivit, realizovaných na podnikové úrovni ale i sociální 

proces a proto je třeba rozlišovat dva stupně marketingu: 

 

1) Mikro-marketing – soustředí se na aktivity jednotlivých firem tím, že předpovídá 

potřeby klienta nebo zákazníka a řídí tok výrobků od výrobce ke klientovi. Tyto 

výrobky pak uspokojují zákaznické potřeby. 

 

2) Makro-marketing – zabývá se fungováním ekonomiky jako celku. Je to sociální 

proces, který řídí tok zboží a služeb v ekonomice od výrobců k zákazníkovi tak, aby 

byla nabídka a poptávka ve vzájemném souladu a aby bylo dosahováno cílů 

společnosti. Neklade se zde důraz na aktivity jednotlivých organizací, ale na to, jak 

celý marketingový systém pracuje a jak marketing ovlivňuje společnost a naopak. 

Základní funkcí makro-marketingu je zajištění efektivního souladu mezi nabídkou a 

poptávkou a zároveň toho, aby společnost dosahovala svých cílů. [4] 
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Marketingový mix 

Počátky teorie marketingového mixu zformuloval v 60. let 20. století, profesor Jerome 

McCarthy, který navrhl čtyři složky marketingových aktivit, označené jako čtyři P: product 

(produkt), price (cena), place (místo), promotion (propagace). Za autora samotného pojmu 

„marketingový mix“ je považován profesor Neil H. Borde, který koncepci marketingového 

mixu vypracoval v roce 1964. 

Marketingový mix je v podstatě koncepční kostra, která u každého marketingového problému 

pomůže připravit dobrý postup. K marketingovému mixu existuje mnoho různých přístupů, 

modely 4P,5P a 7P. [2]  

Na schéma č. 1 je znázorněn marketingový mix podle P. Kotlera. 

 

Schéma č. 1 - Marketingový mix 

 

Zdroj [6]: Kotler, P.: Marketing podle Kotlera, 2000, s. 114 

 

Jednotlivé složky marketingového mixu se také označují: 

 Produktový mix 

 Kontraktační mix 

 Distribuční mix 

 Komunikační mix [20] 
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Podle některých autorů je McCarthyho model zastaralý a chybí v něm nejdůležitější P – lidé 

(people), zákazníci a konkurence. Nejen z tohoto důvodu, byly základní prvky 

marketingového mixu pro jednotlivé obory rozšířeny o další součásti – uvedeny v tabulce č. 1. 

Toto rozšíření přibližuje obecné schéma čtyř P rozdílným podmínkám a potřebám vybraných 

oborů. 

 

Tabulka č. 1 - Prvky marketingového mixu ve vybraných oborech 

Klasický Služby Cestovní ruch, Školství Bankovnictví Obchod  

produkt   pohostinství       

4P 6P 8P 6P 6P 7P 

Product Product Product Product Product Product 1 

Price Price Price Price Price Product 2 

Place Place Place Place Place Product 3 

Promotion Promotion Promotion Promotion Promotion Place 

  People People Personalities Participans People 

  Process Packaging Process pedago- Process Price 

    Programming gical aproaches Physical Promotion 

    Partnership Partipation     

Pramen [3]: HESKOVÁ, M.: Marketingová komunikace součást marketingového mixu. 2001. s. 18  

 

Cíle marketingu 

Každý podnik, firma má určitý definovaný cíl, kterého chtějí svou činností dosáhnout. Každý 

podnik, pokud chce být dlouhodobě úspěšný, musí brát v potaz zákazníka a jeho potřeby. 

Musí mu nabídnout a zajistit požadované výrobky nebo služby a to na správném místě, 

ve správný čas, za správnou cenu a s přiměřenou propagací.  

 

Cíle marketingu 

 maximalizace zisku 

 udržení nebo zvýšení tržeb 

 udržení nebo zvýšení fyzického objemu prodeje 

 udržení nebo zvýšení tržního podílu 

 přežití 

 sociální odpovědnost 

 

Myšlenka, že by se firma měla zaměřit celé své snažení na uspokojování zákazníků a na zisk, 

se nazývá marketingová koncepce. [4] 
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Průmyslový marketing 

Průmyslový marketing zahrnuje veškeré marketingové aktivity (metody, nástroje, strategie, 

průzkumy aj.), které uplatňují průmyslové podniky při svém podnikání. Toto podnikání je 

součástí tzv. průmyslového řetězce, zahrnujícího všechny sektory průmyslu, které jsou 

zapojeny do realizace výrobku a přidávají mu hodnotu. Je to proces od těžby surovin, 

přes polotovar, k výrobě a distribuci finálního výrobku spotřebiteli. [1] 

 

1.2.  Marketingové řízení 

 

Marketingové řízení se, na rozdíl od strategického marketingu, který se zabývá širším 

strategickým rozhodováním, zaměřuje na konkrétní strategie pro konkrétní produkty 

v kontrastu s každodenními činnostmi potřebnými k úspěšnému použití těchto strategií. 

Řízení marketingového procesu lze rozdělit do tří hlavních fází: 

1. plánování, 

2. implementace, 

3. kontrola. 

 

1. Plánování 

Marketingové plánování nemá žádní daný postup. Vychází z konkrétního podniku, jeho 

potřeb, prostředí, ve kterém působí apod.  Základem marketingového plánování jsou výsledky 

marketingových analýz, prognózování, analýzy účinností jednotlivých marketingových 

nástrojů i marketingového mixu. Výsledkem tohoto plánování jsou marketingové programy, 

které tvoří marketingový plán. 

 Analýzy 

 Stanovení cílů 

 Stanovení strategií 

 Marketingové programy 

 

2. Implementace 

Jde o provedení marketingových programů tak, aby odpovídaly marketingovému plánu. 

Samostatné akce jsou uskutečňovány ve stanovených termínech, pod dohledem odpovědných 

osob a za stanovený rozpočet. 
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3. Kontrola 

Kontroluje je vlastní plán i akce, které byly na základě tohoto plánu realizovány. Celou 

kontrolou se zabývá samostatná disciplína controlling. 

 

1.3.  Marketingová analýza a marketingový výzkum 

 

V řadě odborné literatury jsou tyto dva pojmy zaměňované. Marketingová analýza je 

podrobný průzkum všech marketingových aktivit v podniku.  Jde o zkoumání základních 

vazeb, závislostí, významných odchylek. Analýza se zaměřuje na informace o trhu, tržním 

prostředí, na prognózy chování potenciálních účastníků trhu a podobně. U marketingového 

výzkumu se zkoumá chování a reakce zákazníků, konkurence, hledají se příležitosti a hrozby. 

Výstupy marketingové analýzy i marketingového výzkumu v praxi často tvoří část firemního 

know-how. 

 

Mezinárodní marketingový výzkum 

Mezinárodní marketingový výzkum tvoří jeden ze základních nástrojů mezinárodního 

marketingu. Výzkum trhu je systematicky organizovaný sběr a vyhodnocování informací, 

jehož výstupem je uspořádaný soubor informací získaných na základě určité metodiky. Cílem 

mezinárodního výzkumu trhu je připravovat podklady pro strategické i operativní 

rozhodování, která budou napomáhat mezinárodnímu rozvoji podniku a omezovat rizika 

chybných rozhodnutí. [7] 

 

Mezinárodní marketingový výzkum se nejčastěji zaměřuje na čtyři oblasti: 

1. Výzkum mezinárodního podnikatelského prostředí. 

2. Působení a strategie konkurence. 

3. Stanovení potenciálu cílových zahraničních trhů. 

4. Účinnost marketingové strategie. [7] 

 

1.4.  Konkurenceschopnost a konkurenční výhoda 

 

Podstatou konkurence firmy je její konkurenceschopnost, což je vlastně jedna z podob 

podnikatelského potenciálu.  
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Konkurenceschopnost  

Konkurenceschopnost, tenhle výraz se v dnešní době používá často, přesto málokdo přesně ví, 

co si pod tímto pojmem představit. Právě to je však největší problém. Definicí 

konkurenceschopnosti existuje nepřeberné množství, což bezesporu souvisí také s celou řadou 

referenčních úrovní, vůči nimž ji vztahujeme, případně s časovým intervalem, v němž ji 

hodnotíme. Konkurenceschopnost je tedy relativní pojem. Lze ji obecně definovat jako jistou 

schopnost úspěšně soutěžit na trzích, problém však nastane, pokud chceme přesněji vymezit 

onu úspěšnost. Také může být podnik konkurenceschopný ve vztahu k několika rivalům, ale 

nekonkurenceschopný vůči jiným. 

 

Základem úvah o konkurenceschopnosti firmy je zkoumání vztahu mezi produktem 

a potenciálem pro vytvoření produktu. Potenciál lze chápat jako pravděpodobnou změnu, 

která vyvolává jednak příležitost k umocnění potenciálu původního nebo ke vzniku potenciálu 

nového, ale i odpor ke změně. Vznik konkurenceschopnosti podniku je znázorněný 

na schéma č. 2. 

 

Schéma č. 2 - Geneze konkurenceschopnosti úspěchu podniku 

 

 

Zdroj [20]:  moodle.vsb - přednáška Konkurenceschopnost v podnikání 

 

 

 

http://moodle.vsb.cz/
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Různá pojetí konkurence 

Na konkurenci či konkurenceschopnost se můžeme dívat jak z pohledu mikroekonomie, tak 

z pohledu makroekonomie. Formy konkurence z pohledu mikroekonomie jsou znázorněny 

na schématu č. 3, na obrázku č. 1 jsou pak uvedeny názory na konkurenci z pohledu 

makroekonomie.  

 

Schéma č. 3 -  Konkurence v mikroekonomii 

 

 

Zdroj [20]: moodle.vsb - přednáška Konkurenceschopnost v podnikání 

 

Mikroekonomické pojetí konkurence je založené na předpokladu, že zkoumáme chování 

podniku v konkurenčním prostředí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.vsb.cz/
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Obrázek č. 1 - Typy konkurence z pohledu makroekonomie 

 

              nabídka 

poptávka 

Jeden 

prodávající 

Několik 

prodávajících 

Mnoho 

prodávajících 

Jeden kupující Bilaterální 

monopol 

Monopson Monopson 

Několik 

kupujících 

Monopol  Oligopol 

bilaterální 

Oligopol 

Mnoho 

kupujících 

Monopol Oligopol Dokonalá 

konkurence 

Zdroj [20]: moodle.vsb - přednáška Konkurenceschopnost v podnikání 

 

 

Model pěti sil – analýza konkurenčního prostředí 

Model pěti sil (five forces model) byl navržen M. E. Porterem jako prostředek ke zkoumání 

konkurenčního okolí, které vymezuje podmínky fungování a rozvoje podniku v daném oboru. 

Pokud podnik působí ve více oborech, měla by být analýza provedena pro každý obor, tj. 

pro každou strategickou podnikatelskou jednotku. [13] 

 

Porter doporučuje provedení analýzy konkurenčního okolí na základě zkoumání pěti 

konkurenčních sil, viz obr. č. 2: 

 síla vyplývající z rivality mezi konkurenčními podniky (intensity of rivalry among 

competitors), 

 síla vyplývající z hrozby vstupu nových konkurentů do odvětví (threat 

of newentrants), 

 síla pramenící z hrozby substitučních výrobků (threat of substitute products), 

 síla vyplývající z vyjednávací pozice zákazníků (bargaining power of customers), 

 síla vyplývající z vyjednávací pozice dodavatelů (bargaining power of suppliers). [13] 

 

 

 

 

http://moodle.vsb.cz/
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Obrázek č. 2 -  Model pěti sil  

 

Zdroj [13]: Porter, M. E.: Konkurenční strategie. Praha: Victoria Publishing, 1994 

 

Konkurenční výhoda  

Konkurenční výhoda úzce souvisí s konkurenceschopností. Můžeme ji chápat jako zachycení 

relativní výkonnosti dané firmy v určitém období. Je to reflexe interakcí mezi firmami 

v tržním procesu.  Poznání konkurenční výhody vychází z porovnání skupiny firem, přičemž 

toto porovnání je závislé na charakteru tržního prostředí, ve kterém firmy operují. Podobně 

jako u konkurenceschopnosti se jedná o relativní pojem. 

 

Rozpoznání konkurenčních výhod 

Co je důvodem úspěchu mého konkurenta? To je otázka, kterou si musí položit firma, která 

chce napodobit konkurenční výhodu daného konkurenta. Ve většině odvětví a oborů je 

nesnadné pochopit, jaké zdroje a schopnosti vedou k vytváření nadprůměrných výkonů. 

Problém nebývá v rozpoznání jednotlivých zdrojů či schopností, ale spíše v pochopení jejich 

vzájemných vazeb. 

 

Tvorba konkurenční výhody  

K tvorbě konkurenčních výhod lze přistupovat dvěma způsoby: 

 poziční přístup, podle něhož konkurenční výhoda vyplývá z jedinečné pozice podniku,  

 zdrojový přístup, podle něhož konkurenční výhoda vyplývá z jedinečných zdrojů 

podniku.  

Ziskovost podniku je z 20 % ovlivněna strukturou odvětví, z 36 % charakteristikou podniku a 

kroky managementu. [22] 
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2 MARKETINGOVÉ SEGMENTACE STRUKTURY 

VSTUPNÍCH SUROVIN HUTNÍ DRUHOVÝROBY 

NA SVĚTOVÉM TRHU 

 

2.1. Segmentace trhů 

 

Segmentace umožňuje určit strukturu a dynamiku mezinárodního trhu. Podnik si na základě 

segmentace trhu, vybírá cílový trh a volí vhodnou strategii, positioning i marketingový mix. 

 

2.1.1. Segmentace trhu průmyslových výrobků 

Průmyslový marketing je marketing výrobků a služeb, které jsou určeny podnikům 

a organizacím, které je používají pro další výrobu. V souvislosti s globalizací dochází 

v oblasti průmyslového marketingu k významným změnám. Snaha o mezinárodní 

racionalizaci se projevuje velmi často využíváním outsourcingu a delokalizací výroby 

z vyspělých zemí do zemí, popř. geografických zón, kde jsou výhodné podmínky 

pro podnikání (např. levná a kvalifikovaná pracovní síla, méně přísné pracovněprávní 

předpisy, ekologické normy atp.). Rozvoj internetu ovlivňuje zejména nákupní chování 

průmyslových podniků, které často vyhledávají partnery na celosvětovém trhu pomocí aukcí 

na internetu nebo na tzv. elektronických tržištích. Tyto moderní formy nákupu usnadňují 

rozhodování o výběru dodavatelů, protože umožňují objektivní porovnávání nabídek a zvyšují 

konkurenční boj. [7]  

 

Při segmentaci mezinárodního trhu průmyslových výrobků je třeba zohlednit následující 

skutečnosti: 

 Omezený počet zákazníků, hodnotově a objemově významné kontrakty. 

 Odvozená poptávka a nízká elasticita poptávky. 

 Racionální nákupní chování.  

 Úzké vazby mezi dodavateli a odběrateli.  

 Geografická koncentrace. [7] 
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2.1.2. Segmentační strategie 

Základem každé segmentační strategie je rozhodnutí o počtu tržních segmentů, na které 

se firma hodlá zaměřit. Firmy si obvykle volí jednu ze tří základních strategií. 

 

1. Jednotná segmentační strategie - nediferencovaný marketing (mass marketing) 

vychází z předpokladu homogenních potřeb a přání spotřebitelů. Podnik se snaží 

prosadit na trhu jednu silnou značku (jeden výrobek) a maximalizovat její podíl 

na trhu. Strategie umožňuje realizovat úspory z rozsahu, ale často vede k cenovým 

válkám, protože všechny na trhu nabízené produkty mají obdobné užitné vlastnosti, a 

firmy si proto mohou konkurovat pouze v cenové oblasti. Strategii nediferencovaného 

marketingu uplatňovaly např. americké firmy v 60. letech. Předpokladem pro možnost 

využívání této strategie v současné době by bylo nabízet zcela standardizované 

výrobky, které by uspokojovaly široké potřeby. 

 

Výhodou jsou úspory typické pro standardizaci, tj. nižší výrobní a marketingové náklady. 

Nediferencovaný marketing se dnes používá vzácně, spíše u neznačkových výrobků. 

 

 

2. Diferencovaná segmentační strategie (differentiated marketing, product variety 

marketing) má za cíl odlišit firmu od konkurence nabídkou široké škály výrobků 

či služeb. Různým segmentům jsou nabízeny různé modely a marketingový mix je 

adaptován pro každý segment. Produkty se odlišují např. užitnými vlastnostmi, cenou, 

prodávají se ve vybraných obchodech, využívají vlastní komunikační mix. Tato 

strategie umožňuje firmě oslovit s rozličnými značkami různé segmenty a pokrýt tak 

kompletně nabídku cílového trhu. Diferencovaná segmentační strategie je velmi 

nákladná a v případě, že segment není dostatečně velký, může být pro podnik 

neefektivní. V některých případech (tzv. hypersegmentace) může být nabídka příliš 

pestrá, zákazník se přestane orientovat a raději zvolí jasnější konkurenční nabídku, a 

často může docházet i k tzv. kanibalizaci značek. Diferencovaná segmentační strategie 

může být účinná v oblasti mezinárodního podnikání, protože firmám umožňuje oslovit 

vybrané segmenty světového trhu. 
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3. Strategie koncentrace na vybraný segment (concentration strategy). Podnik zaměří 

své marketingové úsilí na vybraný segment (mikrosegment, tržní výklenek - market 

niche). Obvykle se jedná o malý segment, který je nezajímavý pro velké konkurenční 

firmy a který je natolik specifický, že je možné ho vhodným marketingovým mixem 

účinně oslovit. Menší podnik tak může dosáhnout velkého podílu na trhu malého 

segmentu, a získat díky specializaci konkurenční výhodu, protože dobře zná specifické 

potřeby svých zákazníků a může si tak vybudovat i dobrou image. Nevýhodou této 

strategie je riziko přílišné specializace (např. změna poptávky může vést k zániku 

firmy) a dále riziko vstupu silnější firmy na vybraný segment. [7] 

 

 

2.2. Hutní výroba 

 

Hutní výroba se zabývá výrobou kovů. Výrobkem je surové železo, surová ocel a barevné 

kovy. Obvykle zahrnuje i úpravu rud při pochodech, které vedou k získání technických kovů. 

Hutní výrobu lze považovat za podstatu průmyslového odvětví. Výroba kovu je základem 

pro navazující zpracovatelský řetězec. Společnosti v oboru hutnictví železa vyrábějí 

především základní hutní výrobky. Většina hutních výrobků jsou polotovary a výrobky určené 

pro výrobní spotřebu. 

Hutní výroba v ČR je koncentrována do tří dominantních společností - ArcelorMittal Ostrava 

a.s., Třinecké železárny, a.s. a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

 

 

2.3. Hutní druhovýroba 

 

Hutní druhovýroba je průmyslový obor, který technologicky navazuje na hutní prvovýrobu. 

V hutní prvovýrobě jde o výrobu kovů, ale také o zpracování rud. Hutní druhovýroba dále 

tyto hutní kovy, případně polotovary, zpracovává na výrobky či zboží. Pod tímto pojmem 

si tedy můžete představit výrobu profilů, taženého drátu, hřebíků, lan, svařovaných elektrod, 

svařovacího drátu, pružin, řetězů, šroubů, matic, nýtů, podložek, čepů, pletiv atd. 
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2.3.1. Statistiky vstupní suroviny pro hutní druhovýrobu  

Jednou ze základních vstupních surovin pro hutní druhovýrobu je surová ocel. Z dostupných 

informací, je zřejmé, že v letech 2002 až 2007 rostla jak výroba, tak spotřeba ocelářských 

výrobků po celém světě. Nejvyšší tempo růstu bylo u zemí označovaných BRIC – Brazílie, 

Rusko, Indie, Čína.  

Ve vyspělých zemích je trh nasycen a odborníci předpokládají, že lze očekávat strukturální 

změny ve prospěch sortimentu s vyšší užitnou hodnotou. 

 

V následujícím textu jsou předloženy stručné statistiky výroby a spotřeby surové oceli 

ve světě za rok 2007 či 2008. 

V  grafu č. 1 je uvedena výroba oceli na jednotlivých kontinentech za rok 2008. Je patrné, že 

více než 56% veškeré oceli v roce 2008 bylo vyrobeno v Asii, 18% v Evropě, 10% v Severní 

Americe a necelé 4 % v jižní Americe. 

 

Graf č. 1 - Výroba oceli ve světě (v tis. tun), rok 2008 

 

 
Zdroj: NÉTEK, V. : Světová produkce oceli  - přednášky Průmyslové technologie II, 2012  

 

V závislosti na předchozí graf č. 1, předkládám tabulku č. 2, ve které jsou uvedeni největší 

výrobci surové oceli v roce 2007 i procentní nárůst výroby. V čele tabulky jsou asijské země 

spolu s USA a Ruskem. Česká republika zaznamenala výrobu cca 7,1 mil. tun, což znamená 

25. místo v tabulce zemí. 
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Tabulka č. 2 - Top deseti zemí dle výroby surové oceli v roce 2007 
 

Země Pořadí 
Výroba surové oceli (mil. tun) 

% nárůst 
2007 2006 

Čína 1. 489,0 422,7 15,7 

Japonsko 2. 120,2 116,2 3,4 

USA 3. 97,2 98,6 -1,4 

Rusko 4. 72,2 70,8 2,0 

Indie 5. 53,1 49,5 7,3 

Jižní Korea 6. 52,4 48,5 6,0 

Německo 7. 48,5 47,2 2,8 

Ukrajina 8. 42,8 40,9 4,7 

Brazílie 9. 33,8 30,9 9,3 

Itálie 10. 32,0 31,6 1,2 

Zdroj [12]: RAAB J., TOMAN V.: CHARAKTERISTIKA PLATFORMY ESTEP  ve vazbě 

na celkový vývoj ocelářského průmyslu  

 

 

Informace o spotřebě surové oceli ve světě v letech 2006 - 2008, jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 3.  Země jsou rozděleny podle regionů. Největší vliv na spotřebu mají Asijské země 

a nejvýznamnější je podíl Číny.  

 

Tabulka č. 3 - Spotřeba ocelářských výrobku dle regionu 
 

Země 2006 2007 2008 

Svět celkem 1120,9 1197,7 1278,6 

Asie 607,2 663,2 721,1 

EU-27 184,9 192,2 195,0 

NAFTA
1 155,7 148,1 153,9 

CIS
2 50,0 59,8 65,2 

Střední Východ 37,2 40,4 43,4 

Jižní a Střední Amerika 35,6 39,5 41,6 

Ostatní Evropa 27,2 29,3 31,0 

Afrika 23,1 25,1 27,5 

Zdroj [12]: RAAB J., TOMAN V.: CHARAKTERISTIKA PLATFORMY ESTEP  ve vazbě 

na celkový vývoj ocelářského průmyslu  

                                                 
1
  NAFTA - Severoamerická dohoda o volném obchodu (zkráceně NAFTA z angl. North American Free Trade 

Agreement) je obchodní dohoda spojující Kanadu, Spojené státy americké a Mexiko se snahou omezit obchodní 

a celní bariéry a liberalizovat obchod. 
2
 CIS - The Commonwealth of Independent States, česky Společenství nezávislých států (SNS) je organizace 

zahrnující 9 z 15 bývalých svazových republik Sovětského svazu: Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, 

Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán a Uzbekistán. 
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Pozice odvětví hutní výroby v rámci zpracovatelského průmyslu ČR  

Ve vztahu k růstu průmyslové výroby, měřené indexem průmyslové produkce (IPP), se 

odvětví výroby základních kovů a hutních výrobků vyvíjelo poměrně nerovnoměrně. 

Po výrazně vyšším růstu v roce 2004 nastal v roce 2005 útlum vlivem vysokého stavu zásob a 

snahy o udržení cen. V roce 2006 se tempo růstu odvětví meziročně zvýšilo o 9,7 %.  

V roce 2007 ale zaznamenalo téměř 12% meziroční pokles.  Ten měla na svědomí hlavně 

oblast výroby neželezných kovů. Ceny v odvětví zaznamenaly v roce 2007 8,5% meziroční 

nárůst. 

V rámci zpracovatelského průmyslu se obor výroby základních kovů a hutních výrobků v roce 

2007 podílel 7,2 % na tržbách za produkci vlastních výrobků a služeb a 6,1 % na tvorbě 

účetní přidané hodnoty. Pro srovnání tržby celého zpracovatelského průmyslu v roce 2007 

meziročně rostly o 11,5 %, tržby odvětví hutní výroby meziročně klesly o 3,4 %.  

 

V následujícím grafu č. 2 jsou znázorněny procentní podíly jednotlivých oborů hutní výroby 

na tržbách za prodej vlastních výrobků v České republice za rok 2007. Z grafu je vidět, že 

největší podíl má výroba a válcování železa oceli, což je předstupeň pro hutní druhovýrobu. 

 

Graf č. 2 - Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2007 

 

 

 

Pozn.: údaje v běžných cenách 

Pramen: ČSÚ 
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Situace hutního odvětví na světovém trhu i v České republice 2009 - 2011 

 

Rok 2009 

Vlivem světové krize, výroba oceli v roce 2009 v ČR meziročně poklesla o 28% z 6,38 mil. 

tun na 4,59 mil. tun surové oceli. Velký pokles zaznamenal i export, který byl důsledkem 

nižší výroby. V obchodní bilanci ČR pak došlo k výraznému snížení dovážených ocelářských 

výrobků a to o 30%. Například ve srovnání s rokem 2008 se snížil dovoz absolutně o 1824kt, 

což představuje pokles o 53 mld. 

 

Stejně jako v tuzemsku, tak i na celosvětovém trhu v roce 2009, poklesla poptávka 

po ocelářských výrobcích o 1130kt (23%). Světové ocelářství, bylo poznamenáno světovou 

krizí stejně jako mnoho jiných průmyslových odvětví a to hlavně ve vyspělých zemích. 

Vlivem krize došlo k útlumu investování, propouštění zaměstnanců, zavádění různých 

úsporných opatření. Největší propady poptávky po ocelářských výrobcích, od druhé světové 

války, se projevily hlavně v Indii, Brazílii i v Číně.  

 

Podle statistiky Světové asociace oceli celková světová výroba surové oceli za rok 2009 

zaznamenala 8% meziroční pokles. Celosvětově se vyrobilo 1 220 milionů tun surové oceli. 

K největšímu propadu došlo zejména v Severní Americe, skoro o 34%, v EU byl propad 

téměř 30%, v Japonsku 26% a v Rusku 12,5%. Naopak Čína či Indie zaznamenaly v roce 

2009 růst výroby oceli. Čínská výroba dosáhla 567,8 miliónů tun oceli, což představovalo 

nárůst o 13,5 % ve srovnání s rokem 2008. Přitom v roce 2002 výroba oceli v Číně 

dosahovala 222 mil. tun ročně. 

 

Rok 2010 

České hutní podniky musely v roce 2010 dohnat propady z let 2008 a 2009. Výroba oceli tedy 

v ČR v roce 2010 meziročně vzrostla o téměř 13% ze 4,59 mil tun na 5,18 mil tun surové 

oceli. Například společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. si díky navýšení výroby surové 

oceli o 12,9% udržela svůj podíl na celkové výrobě surové oceli v ČR na 48%. Zahraniční 

obchod s hutními výrobky v r. 2010 také zaznamenal výrazný nárůst ve srovnání s rokem 

2009. V obchodní bilanci ČR se projevil meziroční nárůst ocelářských výrobků zvýšením 

o 28%. Export vzrostl hlavně v zemích EU o 23% a v Severní Americe až o 47,5%. 
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Dalo by se říci, že rok 2010 byl pro světové ocelářství úspěšný, rostla poptávka i ceny nejen 

vstupních surovin, ale i ocelářských výrobků. Výrobní kapacity se v globálním měřítku také 

zvyšovaly. Světová výroba meziročně stoupla o 15%. Mezi oblasti s nejvyšším meziročním 

nárůstem patřily Severní Amerika, Austrálie, EU a Jižní Amerika.  Konkrétně se pak jednalo 

o Švédsko, Belgii a Rumunsko.  Nejvíce stoupla produkce z hlediska absolutního objemu 

v Číně (+ 53 mil. tun), dále pak v USA a Japonsku (obě země + 22 mil. tun).  

 

Všichni hlavní světoví producenti zdvojnásobili své procentní nárůsty ve výrobě a díky tomu 

celková celosvětová výroba surové oceli v roce 2010 dosáhla podle statistik Světové asociace 

oceli na velikost objemu 1,414 miliard tun. Toto číslo bylo novým rekordem v oblasti světové 

výroby surové oceli. 

 

V roce 2010 se také stále více potvrzuje, že se výroba oceli přesouvá do oblastí s jejich 

největší spotřebou, tedy do jihovýchodní Asie a na Blízký východ. Posiluje se také vliv zemí 

označovaných BRIC. 

 

Rok 2011 

Celosvětová výroba oceli v roce 2011 byla ve výši více než 1,5 mld. tun, z toho Čína vyrobila 

téměř 50%. ČR vyrobila v roce 2008 7,1 mil. t oceli, v roce 2011přibližně 5,7 mil. t. Přestože 

neustále roste globální výroba oceli, není ještě stále v tradičních zemích dosaženo úrovně 

roku 2008. Do popředí se ve výrobě se dostávají země BRIC. 

 

Spotřeba oceli v EU v r. 2011 vzrostla o 7,2%, nicméně poptávky po oceli v druhé polovině 

roku poklesly. Příčinou tohoto poklesu bylo opatrné jednání nákupců oceli, kteří se při nižších 

objednávkách v distribučním řetězci obávali o ekonomickou situaci či obchodní podmínky. 

 

2.3.2. Prognózy do budoucna 

Ekonomický výhled Euroferu
3
 a výhled pro trh oceli v prvním čtvrtletí 2012 ukazuje, že 

i když ekonomiku EU na konci roku 2011 postihla recese, aktivity spotřebitelů oceli zůstaly 

poměrně pevné. 

 

                                                 
3
 Evropská federace ocelářského průmyslu 
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Tento výhled potvrdil i generální ředitel Euroferu, Gordon Moffat, který řekl: "Kdy se důvěra 

vrátí na trhy, je stále obtížné říci, ale je povzbuzující, že výhledové indikátory, jako je důvěra 

v průmysl, výrobu a v pozitivní určení materiálů, se v posledních týdnech obrátily k lepšímu. 

Společnosti budou pro tuto chvíli nadále opatrné, ale nejsou žádné náznaky toho, že 

průmyslové objednávky budou dále klesat. Zakázkové krytí je docela silné. Výhled pro 

většinu spotřebitelů oceli je relativně příznivý". Moffat také předpokládá opětovné posílení 

trhu v r. 2013: "Trh si dá v r. 2012 pauzu, ale my předpokládáme jen velmi měkkou redukci 

v poptávce. Reálná a zjevná spotřeba oceli se opět posílí v r. 2013." 

 

Slova G. Moffata o mírné recesi, potvrzuje i jednání velkých firem jako je např. 

ArcelorMittal, který v říjnu prohlásil, že ponechá v nečinnosti provozy ve Francii, Německu, 

Polsku, Španělsku a v Lucembursku, a permanentně uzavře své vysoké pece v Liege, Belgii, 

protože poptávka ochabuje.  

Toto lze doložit i faktem, že ekonomika Číny se zpomaluje. Výroba v roce 2011 odpovídala 

asi 46% celosvětové výroby, přesto v druhém a třetím kvartálu r. 2011 každý měsíc klesala a 

nárůst byl zaznamenán až koncem roku 2011. 

 

Dále bych zmínila prognózu, kterou zpracovala poradenská firmy EuroStrategy Consultants. 

Podle této prognózy, by se měla globální spotřeba oceli roku 2017 překonat hranici 2 mld. tun 

ročně.  Prognóza také uvádí, že v letech 2012 – 2017 by měl být meziroční nárůst až 6 %, 

v Číně pak až o 8% ročně. Takový nárůst by v roce 2017 představoval roční spotřebu přes 800 

mil. tun.  V Evropě je předpovídán růst spotřeby ve východních zemích a v Turecku.   

 

2.3.3. Shrnutí kapitoly 

Výsledek marketingové segmentace prokázal, že oblast vstupních surovin pro hutní 

druhovýrobu vykazuje vysoký stupeň turbulence změn. Nejedná se tedy o dlouhodobé 

strategické systémové změny, ale především o změny, které jsou vyvolány tlakem 

konkurenčního prostředí a rychlou reakcí na měnící se poptávku světového trhu. 
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3 ANALÝZA KRITICKÝCH ZDROJŮ KONKURENČNÍCH 

VÝHOD VE VYBRANÉ SKUPINĚ PODNIKŮ HUTNÍ 

DRUHOVÝROBY 

 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2, hutní druhovýroba představuje širokou oblast 

výrobních odvětví i rozsáhlý sortiment výrobků hutní druhovýroby, které jsou dále dodávány 

do mnoha průmyslových odvětví. Podniků, které působí v oblasti hutní výroby, existuje 

na celosvětovém trhu bezpočet. Pro tuto práci jsem si proto zvolila vzorek reprezentantů. 

Mezi vybranými reprezentanty je celkem 12 podniků ze 4 zemí. Zaměřila jsem se na obor 

výroby ocelových lan a kabelů, výrobu pružin a výrobu spojovacích materiálů jako jsou 

šrouby či nýty.  Reprezentanti byli zvoleni podle dostupných informací, z každého oboru 

jeden. Kromě českých podniků jsem zvolila německé firmy a jako protipól těchto firem z EU 

zóny jsem se zaměřila i na firmy asijské, konkrétně čínské a korejské. Přehled podniků a 

výrobní program je v následující tabulce č. 4. 

 

 

Tabulka č. 4 - Přehled vybraných podniků hutní druhovýroby 

země firma 
ocelová 

lana 
pružiny 

spojovací 

materiál 

ČR 

ŽDB GROUP a.s., závod Drátovna X - - 

PÉROVNA s.r.o. - X - 

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. - - X 

SRN 

INTERKABEL Internationale Seil- und 

Kabel-Handels-GmbH 
X - - 

Gutekunst + Co. KG - X - 

Alstertaler Schrauben & Präzisionsteile GmbH - X X 

Čína 

Xinghua Kailong Stainless Steel Cables CO., 

LTD. 
X - - 

Yuyao Anshan Spring Co. Ltd. - X - 

Changde Yufeng Fasterers Co. Ltd. - - X 

Korejská 

rep. 

Kos Limited X - - 

Sam Won Precision Machine Co. Ltd - X - 

Myung Hwa Metal Co. Ltd - - X 

Zdroj: Vlastní 
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3.1. Představení vybraných reprezentantů 

 

V následujícím textu jsem uvedla stručné informace a charakteristiky všech vybraných 

podniků.  Dále jsem pro ilustraci předložila fotografie s ukázkou částí výrobní skladby 

zmíněných firem, viz obr. č. 3 - 14. 

 

3.1.1. Výrobci ocelových lan a kabelů 

 ČR - ŽDB GROUP a.s., závod Drátovna 

 Spolková republika Německo – INTERKABEL Internationale Seil- und Kabel-

Handels-GmbH 

 Čína – Xinghua Kailong Stainless Steel Cables CO., LTD. 

 Korejská republika – Kos Limited 

 

ŽDB GROUP a.s., závod Drátovna 

Závod Drátovna je významnou divizí v rámci společnosti ŽDB GROUP, a.s., která zastřešuje 

čtyři výrobní jednotky – tažírna nepatentovaného drátu (nízký uhlík), tažírna patentovaného 

drátu (vysoký uhlík), ocelové kordy a lanárna. Podíl vývozu výrobků je větší než 70%.  

Divize je držitelem certifikátu dle normy EN ISO 9001:2008 a ISO / TS 16949:2009 

pro oblast nepatentovaných drátů. Výrobní jednotka lanárna v roce 1994 zavedla systém 

managementu kvality dle normy ISO 9001 a od roku 2003 EN ISO 9001:2008. 

  

Obrázek č. 3 – Ukázka výrobků společnosti ŽDB GROUP a.s., závod Drátovna 

 

Zdroj: http://www.dratovna.cz/ 
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INTERKABEL Internationale Seil- und Kabel-Handels-GmbH 

Interkabel působí na trhu od roku 1978. Je to specializovaná společnost, která se zabývá 

výrobou a prodejem ocelových lan, kabelů, trubek a drátů a to jak na úrovni národní tak 

i mezinárodní. Systém řízení jakosti ve společnosti je dle ČSN EN 9001:2008. Společnost je 

rozdělena na tři divize - drátěná lana, dráty a elektrické kabely, které působí nezávisle 

po celou dobu výroby od vstupních materiálů až po uvedení na trh. Koordinační a strategické 

úkoly plní přímo vedení společnosti. Díky této koncepci je Interkabel schopen dodávat 

zákazníkům po celém světě "just in time"
4
. 

 

Obrázek č. 4 – Ukázka výrobků společnosti INTERKABEL Internationale Seil- und Kabel-

Handels-GmbH 

 

Zdroj: http://www.interkabel.de 

 

Xinghua Kailong Stainless Steel Cables CO., LTD. 

Společnost se specializuje na výrobu nerezových ocelových lan. Má dvě stě profesionálních 

pracovníků, z toho padesát je vědecký a technický personál. Firma si udržuje úzké vztahy 

s mnoha národními výzkumnými institucemi a klíčovými podniky. Výrobky se prodávají 

po celém světě a jsou využívány v mnoha oblastech - např. jsou používány v oblasti 

chemického průmyslu, ve stavebním průmyslu, rybolovu, na výrobu přesných nástrojů atd. 

 

Obrázek č. 5 – Ukázka výrobků společnosti Xinghua Kailong Stainless Steel Cables CO., 

LTD. 

 

Zdroj: http://www.cn-kailong.com/product.asp 

                                                 
4
 přístup k výrobě, který umožňuje podniku vyrábět výrobky v určeném množství a určeném čase dle požadavků 

zákazníka. 

http://www.interkabel.de/
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Kos Limited 

KOS je korejskou společností, která patří mezi světové lídry ve výrobě nerezového drátu. 

KOS dodává zákazníkům výrobky vysoké kvality už více než 30 let. Společnost má po celém 

světě 10 prodejních míst (včetně ČR) a 2 závody - v USA a Evropě. Firma také úspěšně 

rozvíjí výrobu jiných nerezových výrobků například pro letecký průmysl nebo lékařské 

vybavení.  

 

Obrázek č. 6 – Ukázka výrobků společnosti Kos Limited 

 

Zdroj: http://koswire.webvisions.co.kr 

 

3.1.2. Výrobci pružin 

 ČR - PÉROVNA s.r.o. 

 Spolková republika Německo – Gutekunst + Co. KG 

 Čína – Yuyao Anshan Spring Co. Ltd. 

 Korejská republika – Sam Won Precision Machine Co. Ltd 

 

PÉROVNA s.r.o. 

PÉROVNA s.r.o. je členem Sdružení automobilového průmyslu ČR a Svazu českých 

a slovenských výrobců pružin.  Společnost jako výrobce pružin byla založena v roce 1935 

panem Viktorem Röhrlem a v roce 1948 znárodněna. Po znárodnění došlo k rozšíření 

a podpoře výroby tak, že v roce 1966 byla prakticky monopolním výrobcem pružin, tvářených 

za studena, v tehdejším Československu. Od založení firmy až dosud jsou vyráběny vinuté 

a tvarové pružiny tvářené za studena. Pružiny se uplatňují téměř ve všech odvětvích. Jsou 

dodávány především pro automobily, motocykly, traktory, lodě i letadla, kolejová vozidla, 

elektrotechnické stroje a přístroje, vypínače, přepínače, spínače a relé, nástroje a nářadí, 
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obráběcí a tvářecí stroje, výpočetní techniku, výrobky spotřebního průmyslu a pro ostatní 

obory všeobecného strojírenství. 

 

Obrázek č. 7 – Ukázka výrobků společnosti PÉROVNA s.r.o. 

 

Zdroj: http://www.pruziny.cz 

 

Gutekunst + Co. KG, Gutekunst Federn 

Firma Gutekunst Federn se specializuje na vývoj a výrobu tlačných a tažných pružin a pružin 

s prodlouženým koncem, jakož i různých výrobků z ohýbaného pružinového ocelového drátu 

jakéhokoli druhu. Původně rodinný podnik, založený v roce 1964, dnes patří mezi největší 

výrobce pružin v Evropě a má jeden z největších skladových programů mezi evropskými 

dodavateli. Společnost se může pochlubit nejen více než 11,5 tisíci konstrukčních velikostí 

pružin na skladu, ale i individuální výrobou pružin ze všech druhů pružinové oceli 

do tloušťky 12,0 mm v malém množství i ve velkých sériích. 

Do podnikové skupiny patří čtyři pobočky v Německu a ve Francii. Gutekunst Federn 

má po celém světě okolo 60 tisíc spokojených zákazníků z mnoha oborů jako jsou 

automobilový průmysl, strojírenství, letectví a kosmonautika, zdravotnictví, výroba nábytku, 

potravinářský průmysl či výroba šperků. Společnost také poskytuje svým zákazníkům 

technické poradenství, speciální literaturu a software, dále servisní programy. 

 

Obrázek č. 8 – Ukázka výrobků společnosti Gutekunst + Co. KG, Gutekunst Federn 

 

Zdroj: http://www.federnshop.com 
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Yuyao Anshan Spring Co. Ltd. 

Společnost disponuje s moderními CNC počítačem pružinytvarujícími stroji, má několik 

desítek automatických pružintvarujících soustruhů a různé zkušební zařízení. Firma se může 

pochlubit 20ti-letou praxí, skvělým servisem, a neustálými inovacemi. V podniku fungují 

dvě oddělení – pružiny a železářské zboží. Pružinové oddělení je zaměřené na různé lisované 

pružiny, pružiny speciálních tvarů, v oddělení železářského zboží se vyrábí přesné i běžné 

železářské zboží. Firma také nabízí pomocné údržbářské služby pro automobilové 

společnosti, domácí spotřebiče, přístroje nebo hračky. 

 

Obrázek č. 9 – Ukázka výrobků společnosti Yuyao Anshan Spring Co. Ltd. 

 

Zdroj: http://anshanspring.88582.com 

 

Sam Won Precision Machine Co. Ltd 

Sam Won Precision Machine Co. Ltd je prosperující hi-tech společnost, specializující se 

na výrobu pružin. Firma vyrábí velmi přesné pružiny jako ventily, torzní pružiny 

pro automobilový průmysl a pro různé průmyslové instrumenty jako jsou elektronické a 

elektrické přístroje, jejichž průměr se pohybuje od 0,02mm do 12 mm. Firma je vybavena 

automatickými výrobními zařízeními. Sortiment dodává na domácí i zahraniční trh, garantuje 

vysokou kvalitu, dokonalé počítačové návrhy i elektronické zkušební zařízení. 

 

Obrázek č. 10 – Ukázka výrobků společnosti Sam Won Precision Machine Co. Ltd 

 

Zdroj: http://www.swspring.co.kr 

 



27 

 

3.1.3. Výrobci spojovacích materiálů 

 ČR - Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. 

 Spolková republika Německo – Alstertaler Schrauben & Präzisionsteile GmbH 

 Čína – Changde Yufeng Fasterers Co. Ltd. 

 Korejská republika – Myung Hwa Metal Co. Ltd 

 

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. 

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. je dlouholetým tradičním výrobcem spojovacího materiálu 

technologií tváření za tepla. Výrobní program společnosti zahrnuje výrobky pro železnice, 

doly, stavebnictví, strojírenství a automobilový průmysl. Těžiště činnosti představuje výroba 

pražcových šroubů, konstrukčních šroubů, hákových šroubů, šroubů pro železniční svršek, 

matic, důlních třmenů i šroubů a součástí pro speciální použití jako jsou nýty, napínače, 

kotevní šrouby, izolátorové háky aj.  

Společnost se orientuje na zahraniční trhy, což je představováno 75-ti % podílem exportu. 

Firma je certifikovaná dle ISO 14001 a ISO 9001 společnosti Lloyd´s Register Quality 

Assurance a patří do nejlepší skupiny dodavatelů německé dráhy DB AG (dodavatel Q1). 

Řada výrobků je homologována dalšími evropskými drahami, jako jsou španělské RENFE, 

švýcarské SBB nebo britské NETWORK RAIL. [23] 

 

Obrázek č. 11 – Ukázka výrobků společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. 

 

Zdroj: http://www.sroubk.cz 

 

Alstertaler Schrauben & Präzisionsteile GmbH  

Firma Alstertaler Schrauben & Präzisionsteile GmbH je soukromá společnost se sídlem 

v Hamburku. Od roku 1978 se může pochlubit asi 25 000 spokojenými zákazníky doma 

i v zahraničí. Společnost má rozsáhlý sklad s více než 111 000 různých výrobků. 

Ve společnosti jsou zavedeny i nejnovější CNC výrobní technologie (soustruhy a frézky) 

pro výrobu přesných dílů a díky tomu dodává své výrobky do mnoha odvětví, např. lodní 

a letecké konstrukce, automobilový průmysl, elektronika, stavebnictví, nábytkářský průmysl a 

mnoho dalších. Systém managementu jakosti je certifikován dle DIN EN ISO 9001:2000. 
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Obrázek č. 12 – Ukázka výrobků společnosti Alstertaler Schrauben & Präzisionsteile GmbH 

 

Zdroj: http://www.alstertaler.de/ 

 

Changde Yufeng Fasterers Co. Ltd. 

Changde Yufeng Fastener Co. Ltd je jedním z  high-tech podniků, který převzal iniciativu, 

zavedl moderní italské technologie, stroje a zařízení k rozvoji řady produktů nýtových matic a 

tím vyplnil mezeru na domácím trhu. Je jednou ze společností s dlouhou historií i širokým 

sortimentem nýtových matic a v tomto odvětví průmyslu neustále roste a rozvíjí se. Firma se 

na trhu prezentuje vynikající kvalitou výrobků, získala certifikát kvality ISO 9001, má mnoho 

testovacích zařízení a metody kontroly každého procesu. Nýtové matice vyrábí tvářením 

za studena z nerezové oceli od místních výrobců. 

 

Obrázek č. 13 – Ukázka výrobků společnosti Changde Yufeng Fasterers Co. Ltd. 

 

Zdroj: http://www.ghyufeng.com 

 

Myung Hwa Metal Co. Ltd 

Od svého založení v roce 1961, Myung Hwa Metal Co. Ltd vyrábí šrouby pro domácí mobilní 

telefony, elektroniku a elektrické domácí spotřebiče. V roce 1980 společnost vyvinula, jako 

první v Koreji, své samořezné šrouby a trhací nýty s extrémní funkčností. Firma stále 

diverzifikuje svůj sortiment a dodává výrobky do průmyslových oborů. Společnost se také 

může pochlubit více než 200 domácími i zahraničními patenty a schváleními a to díky 

trvalému úsilí o zlepšení kvality a rozvoje nových technologií.  
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V současnosti Myung Hwa Metal Co. Ltd jako jediní na světě nabízí produkt, který vyvrtá 

12mm ocelového plechu do 10 sekund. Společnost disponuje s výrobními zařízeními, jejichž 

roční kapacita produkce je 10 000 tun.  

Poté, co byla společnost v roce 2001 vybrána Ministerstvem obchodu, průmyslu a energetiky 

jako „Korean worldclass product“, založila další nezávislé společnosti uvnitř speciální 

Čínsko-korejské ekonomické zóny v Dong Gangu. Společnost se snaží o stabilní dodávky, 

vysokou kvalitu výrobků, spokojené zákazníky a tím dosáhnout konkurenčních výhod 

na světovém trhu. 

 

Obrázek č. 14 – Ukázka výrobků společnosti Myung Hwa Metal Co. Ltd 

 

Zdroj: http://www.mhs.co.kr 
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3.2. Návrh modelu strategické implementace zdrojů konkurenčních 

výhod u podniků hutní druhovýroby v podmínkách světového trhu 

 

V rámci praktické části práce jsem zpracovala na základě dostupných informací 

o výrobním programu a nabízeném sortimentu všech vybraných reprezentantů z oboru hutní 

druhovýroby kompletní přehled všech možných výrobků a zboží, které mohou firmy v daném 

segmentu hutní druhovýroby vyrábět. Pomocí „křížkování“ jsem znázornila velikost 

výrobního portfolia jednotlivých podniků.  

 

 

3.2.1. Sortimentní skladba výrobků vybraných reprezentantů z oboru hutní 

druhovýroby 

 

Přehled všech existujících výrobků a zboží pro podniky z oblasti výroby ocelových lan a 

kabelů je uveden v následující tabulce č. 5. V příloze č. 1 pak najdete tabulku č. 1, ve které je 

znázorněný veškerý možný sortiment z oblasti výroby pružin a přehled výrobního portfolia 

vybraných reprezentantů z této oblasti. Tato tabulka č. 1, je rozdělena do dvou podskupin 

výroby pružin.  První část představuje oblast výroby pružin, mechanických tlumičů otřesů a 

silentbloků, ve druhé jsou plynové pružiny a hydraulické tlumiče vibrací. Přehled pro oblast 

výroby spojovacích materiálů naleznete v příloze č. 2. Tuto přílohu tvoří tabulka č. 1 a v ní je, 

jak bylo zmíněno, rozdělený veškerý možný sortiment z oblasti výroby spojovacích materiálů.  

Tento segment odvětví hutní druhovýroby jsem rozdělila také do dvou skupin. První skupinu 

tvoří šrouby, matky, podložky a nýty, nesoustružené, kovové a ty dále dělím do tří podskupin:  

1) šrouby nesoustružené, kovové; 2) matky, šrouby a podložky, kovové, nesoustružené 

a 3) nýty kovové, nesoustružené. Druhou skupinu v oblasti výroby spojovacích materiálů pak 

tvoří vruty, šrouby, matky, podložky, nýty, soustružené, kovové. 
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Tabulka č. 5 – Šíře sortimentu vybraných výrobců ocelových lan 

 Výrobci ocelových lan 

ČR SRN Čína Korejská 

republika 

Sortiment - Lana, kabely, šňůry 

a provazy, splétané pásky a 

slanované drátěné smyčky 

ŽDB 

GROUP 

a.s., 

závod 

Drátovna 

INTERKABEL 

Internationale 

Seil- und 

Kabel-

Handels-

GmbH 

Xinghua 

Kailong 

Stainless 

Steel 

Cables 

CO., 

LTD. 

Kos 

Limited 

Kabely, měděné nebo mosazné      X   

Kabely, z drátů z chromniklové 

oceli  

        

Kabely, z drátů z nerezové oceli    X X X 

Kabely, z galvanicky pokoveného 

ocelového drátu  

  X X   

Kabely, smíšené, železné a ocelové          

Kabely, smíšené, s kovotextilními 

vlákny  

        

Kabely vícenásobné, se 4 až 16 

prameny, z neželezných kovů  

    X   

Kabely, kovové, opláštěné      X   

Kabely, kovové, opředené      X   

Šňůry, z hliníkového drátu          

Šňůry, z bronzového drátu          

Lana drátěná, z neželezných kovů      X X 

Lana drátěná, potažená umělou 

hmotou  

  X X X 

Lana, z ocelového drátu    X X   

Lana, z drátů z nerezové oceli  X   X X 

Lana, z hliníkové oceli          

Lana, z galvanicky pokoveného 

ocelového drátu  

X X X   

Lana, z hliníkového drátu          

Lana, z bronzového drátu          

Lana, ze stočeného drátu      X X 

Sestavy (svazky) drátěných lan          

Pásky splétané, měděné          

Opletení, kovové          

Opletení, ocelové          

Opletení, hliníkové          

Opletení, z bronzu          

Opletení, měděné, pocínované          

Lanové smyčky      X   

Smyčky z vázaného drátu          

Smyčky, drátěná síť          

Smyčky kovové, nastavitelné          

Kabely, z velmi tenkého ocelového 

drátu  

    X X 
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Lana, kabely, drátěné provazy a 

šňůry, kovové, pro leteckou 

techniku  

    X X 

Kabely, kovové, přenosové 

(bowdenové, bovdenové kabely, 

pro bowdeny)  

    X   

Lana drátěná, vlečná  X   X X 

Ocelová lana pro visuté lanové 

dráhy  

X     X 

Lanka ovládací, kovová        X 

Lanka ovládací, dvojčinná, push-

pull  

        

Sestavy ovládacích lan, kovové        X 

Lanka, brzdná a spojková, do 

motorových vozidel  

      X 

Lanka, k plynu a akcelerátoru, do 

motorových vozidel  

      X 

Lanka ovládací, pro brzdy a 

přehazovačky jízdních kol  

      X 

Lana drátová, pro závěsné mosty          

Lana ocelová, pro předpjatý 

armovaný beton  

  X   X 

Lana pro lanovky a vleky  X       

Lanka kovová a polyamidová 

(nylonová), pro stupnice 

rozhlasových přijímačů  

        

Pásek z měděného drátu, tkaný          

Lana drátěná, na smyčky  X X   X 

Lana drátěná, pramen, pro oplocení 

(ohrady, ploty)  

X     X 

Lana drátěná, pro stavebnictví  X   X X 

Lana drátěná pro vlečení vozíků a 

navijáky v dolech  

X       

Lana drátěná pro výtahy a vrátky  X X X X 

Lana drátěná, pro jeřáby  X X X X 

Lana drátěná, pro naftařské plošiny  X   X   

Lana drátěná, pro dopravu, 

galvanicky pokovená  

X X X X 

Dráty a lana pro vyztužení gumy X     X 

Pásky kovové, pro palivové nádrže 

vozidel 

        

Lana drátěná, pro technické účely, 

podle specifikace zákazníka  

X   X X 

Lana (kabely) kovová, podle 

specifikace zákazníka  

X   X X 

Smyčky kovové, podle specifikace 

zákazníka  

        

Zdroj: vlastní 
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Z tabulky č. 5 a tabulky č. 1 z přílohy č. 1 a tabulky č. 1 přílohy č. 2 jsem zpracovala grafy 

č. 3, 4 a 5, na kterých je znázorněný procentní podíl z celkového možného vyráběného 

sortimentu v daném segmentu hutní výroby pro vybrané reprezentanty. 

 

Graf č. 3 – Šíře sortimentu vybraných reprezentantů z oblasti výroby ocelových lan a kabelů 

 

Zdroj: vlastní 

 

Podíváme-li se na graf č. 3, je vidět, že podniky z oblasti výroby ocelových lan a kabelů – 

Kos Limited a Xinghua Kailong Stainless Steel Cables CO., LTD. tedy zástupci z Číny 

i Korejské republiky mají shodně 40% celkového možného sortimentu. Závod Drátovna 

společnosti ŽDB  Group a.s. má 26,6% a Německý zástupce - INTERKABEL Internationale 

Seil- und Kabel-Handels-GmbH má necelých 17%.   

 

Graf č. 4 – Šíře sortimentu vybraných reprezentantů z oblasti výroby pružin 

 

Zdroj: vlastní 

26,60% 

16,60% 

40,00% 40,00% 

ČR SRN  Čína Korejská rep. 

Šíře sortimentu - výrobci lan, kabelů 

59,76% 
65,85% 

3,66% 

10,97% 

ČR SRN  Čína Korejská rep. 

Šíře sortimentu - výrobci pružin 
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V oblasti výroby pružin má německý zástupce nejširší portfolio výrobků a to celých 65,85%. 

Na druhém pořadí je společnost PÉROVNA s.r.o. s necelými 60 %. Firma Sam Won 

Precision Machine Co. Ltd má portfolio o velikosti 10,97%   a Čínský reprezentant Yuyao 

Anshan Spring Co. Ltd. se zaměřil jen na výrobu tří druhů pružin, má tedy portfolio 

výrobků o velikosti necelých 4%. 

 

Graf č. 5 – Šíře sortimentu vybraných reprezentantů z oblasti výroby spojovacích materiálů 

 

Zdroj: vlastní 

 

Pokud se podíváme na oblast výroby spojovacích materiálů, drží prvenství v šíři sortimentu 

Německý zástupce – firma Alstertaler Schrauben & Präzisionsteile GmbH (viz graf č. 5). 

Firma vyrábí více než 50% všech možných výrobků, dostupných na trhu v daném odvětví. 

Ve své nabídce má prakticky 100% veškerého sortimentu ze skupiny II - vruty, šrouby, 

matky, podložky, nýty, soustružené, kovové a i značnou část výrobků z podskupiny šrouby 

nesoustružené, kovové. Naopak čínský zástupce, podnik Changde Yufeng Fasterers Co. Ltd. 

má sortiment velikosti 2,6% , což je pouhých 6 položek z 228 možných.  Portfolio Šroubárny 

Kyjov, spol. s r.o. dosahuje k necelým 20% a firmy Myung Hwa Metal Co. Ltd k necelým 

15%. 

 

3.2.2. Návrh modelu závislosti šíře sortimentu a pozice na trhu 

 

V tomto bodě práce by měla následovat konkrétní analýza a vyhodnocení konkurenčních 

výhod, ale došla jsem k závěru, že toto není možné a to hned z několika důvodů.  

19,29% 

52,62% 

2,63% 

14,47% 

ČR SRN  Čína Korejská rep. 

Šíře sortimentu - výrobci spojovacích materiálů 
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Lze říci, že všichni vybraní reprezentanti jsou v jistém smyslu konkurenti, působí na trhu 

ve stejném odvětví resp. určitém segmentu, mají podobný sortiment výrobků, ale podle mého 

názoru nejsou konkurencí v pravém slova smyslu. Každý z výše uvedených podniků, působí 

na jiném trhu, dodává do jiných odvětví průmyslu, má rozdílné výrobní kapacity, velikost 

odběratelů se liší, na výrobu firmy používají rozdílné technologie, stroje a zařízení atd. Také 

každá z výše uvedených firem je jinak velká, má jiný počet zaměstnanců, jiný počátečný 

kapitál, jiný roční obrat, jinou strategii.  

 

Vezměme si například čínského reprezentanta z oblasti výroba spojovací materiálů – firmu 

Changde Yufeng Fasterers Co. Ltd. Tento podnik působí pouze na domácím trhu a 

specializuje se na výrobu nýtových matic. Český reprezentant - firma Šroubárna Kyjov, spol. 

s r.o., působí sice na celosvětovém trhu a dodává výrobky i do Číny, ale nýtové matice 

nevyrábí. Oba tyto podniky lze tedy zařadit do oblasti hutní druhovýroby spojovacích 

materiálů, ale podle mého názoru konkurenty nejsou. 

 

Dalším důvodem, proč je za daných podmínek nereálné sestavit jakoukoli marketingovou 

analýzu, je nedostatek informací. Přes veškerou mou snahu nebylo možné najít jakýkoliv 

vzorek firem, u kterého by byla analýza možná. Jako nezainteresovaný subjekt, jsem musela 

vycházet jen z veřejných informací o podnicích a to je problém. Ke kvalitní analýze je potřeba 

znát podniky, mít například informace o velikosti firmy, o obratu, o výrobní kapacitě, 

velikosti a počtu odběratelů, znát tržní situaci a trhy, na kterých působí, obory či odvětví 

do kterých dodávají, ceny za které prodávají a mnoho podobných informací, ke kterým jsem 

neměla možnost se žádným způsobem dostat.  

 

 

Z důvodů, výše uvedených, překládám jednu z možných alternativ výpočtu závislosti 

šíře sortimentu podniků hutní druhovýroby a jejich pozicí na světovém trhu. Postup výpočtu 

je uveden obecně. 

 

Zda závislost existuje a jaká je těsnost této závislosti, lze sestavit například na základě 

regresní a korelační analýzy.  Jde o závislost mezi veličinami – proměnnými: 

 proměnná veličina závislá (vysvětlovaná)  y  

 jedna nebo více proměnných nezávislých (vysvětlujících)  x 

Statistika stanovuje, zda vztah, tedy korelace existuje, neurčí příčinu a následek. 
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Závislost může být  

1. závislost funkční (pevná), dané hodnotě x odpovídá jen určitá hodnota y,    

2. závislost stochastická (volná), závisle proměnná, případně i nezávisle proměnná jsou 

náhodné veličiny,  

3. nezávislost mezi veličinami, střední hodnota y se nemění v závislosti na x. Přísně 

funkční závislost neexistuje. 

 

Korelační analýza [24]: 

Posuzovaný vztah je tím silnější a regresní funkce tím lepší, čím více jsou empirické hodnoty 

vysvětlované proměnné soustředěné kolem odhadnuté regresní funkce, a naopak tím slabší, 

čím více jsou empirické hodnoty vzdáleny hodnotám vyrovnaným. 

Umožňuje také posoudit přesnost regresních odhadů – čím více se jednotlivé napozorované 

hodnoty soustřeďují kolem zvolené regresní čáry, tím je závislost těsnější a odhad přesnější.  

 

Při konstrukci míry, ukazující na sílu závislosti, vycházíme ze vztahu empirických a 

vyrovnaných hodnot, kdy pomocí těchto hodnot můžeme konstruovat tři rozptyly s různou 

vypovídací schopností: 

 

 rozptyl empirických (skutečně zjištěných) hodnot y 

 

 

 

 rozptyl vyrovnaných hodnot (teoretický rozptyl) 

 

 

 

 

 rozptyl skutečně zjištěných hodnot kolem regresní čáry, tj. rozptyl empirických hodnot 

od hodnot vyrovnaných (reziduální rozptyl) 
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Lze dokázat, že při použití metody nejmenších čtverců mezi uvedenými rozptyly platí vztah 

 

 

 

Rozptyl empirických hodnot lze tedy rozložit na rozptyl vyrovnaných hodnot a rozptyl 

reziduálních hodnot. 

 

Závislost proměnné Y na proměnné X bude zřejmě tím silnější, čím větší bude podíl rozptylu 

vyrovnaných hodnot na celkovém rozptylu, a tím slabší, čím bude podíl tohoto rozptylu 

menší. Sílu závislosti je tedy možné měřit poměrem 

 

 

 

 

Tento poměr se nazývá index determinace. V případě funkční závislosti nabude hodnoty 1, 

v případě nezávislosti hodnoty 0. Čím více se bude blížit jedné, tím se závislost považuje 

za silnější, a tedy dobře vystiženou zvolenou regresní funkcí. 

 

Index determinace vynásobený stem udává v % část rozptylu závisle proměnné Y vysvětlenou 

regresní funkcí. Je třeba mít na zřeteli, že velikost indexu determinace je zcela ovlivněna tím, 

zda se podařilo nalézt vhodný typ regresní funkce pro popis dané závislosti. Nízká hodnota 

indexu determinace nemusí ještě znamenat nízký stupeň závislosti mezi proměnnými, ale 

může to signalizovat chybnou volbu regresní funkce.  Index determinace lze také konstruovat 

nepřímo, tj. ve tvaru 

 

 

 

K měření těsnosti závislosti se v praxi častěji používá odmocnina indexu determinace, která 

se nazývá index korelace. 
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Index korelace poskytuje stejné informace o těsnosti závislosti jako index determinace, jinak 

však má menší vypovídací schopnost. Dosadíme-li do vzorce indexu korelace za oba rozptyly, 

dostaneme výpočetní vzorec ve formě 

 

 

 

Index korelace se používá k měření těsnosti závislosti pro libovolnou regresní funkci, jejíž 

parametry byly odhadnuty metodou nejmenších čtverců. 

V případě nejpoužívanější regresní funkce – přímky – lze vzorec indexu korelace výrazně 

zjednodušit. Předpokládejme, že danou závislost lze popsat lineární regresní funkcí ve tvaru 

 

Dosaďme tento výraz do vzorce indexu korelace a upravme: 

 

Po konečné úpravě získáme výraz 

 

 

 

 

Výraz, který jsme po úpravě obdrželi, se nazývá koeficient korelace a značí se ryx. 

V případě, že bychom podobným způsobem vyšli ze sdružené přímky, dostali bychom 

korelační koeficient rxy, který je stejný jako ryx. 

Koeficient korelace 

 

 

 

je tedy zvláštním případem indexu korelace a měří těsnost závislosti, popsané lineární 

regresní funkcí. Koeficient korelace se pohybuje v rozmezí od –1 do +1, tzn. –1  r  +1.  
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Těsnost závislosti lze podrobně hodnotit zhruba takto: 

         r < 0,3 těsnost nízká 

0,3  r < 0,5 těsnost mírná 

0,5  r < 0,7 těsnost význačná 

0,7  r < 0,9 těsnost velká 

0,9  r   těsnost velmi vysoká 

 

Koeficient korelace můžeme vyjadřovat v různých výpočetních tvarech, např. 

 

 

 

 

 

 

 

Druhou mocninou koeficientu korelace je koeficient determinace, který udává, jaké procento 

rozptýlení empirických hodnot závisle proměnné je důsledkem rozptylu teoretických hodnot 

závisle proměnné odhadnutých na základě regresní přímky. 

 

Stupnice těsnosti závislosti podle koeficientu determinace je zhruba tato: 

             r
2
 < 10 %  těsnost nízká 

10 %  r
2
 < 25 %  těsnost mírná 

25 %  r
2
 < 50 %  těsnost význačná 

50 %  r
2
 < 80 %  těsnost velká 

80 %  r
2
    těsnost velmi vysoká 

 

 

Pro konkrétní příklad výpočtu závislosti šíře sortimentu reprezentantů z řad podniků hutní 

druhovýroby a jejich pozicí na trhu se jako proměnná y zvolí velikost sortimentu a jako 

proměnné x1, x2….xn si můžeme zvolit například hodnoty tržeb v oblasti hutní druhovýroby, 

rozsah odvětví, do kterých podnik dodává, dynamiku inovací a podobně. 
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V závislosti na předchozím textu předkládám schéma č. 4, na kterém je navržený možný 

postup při této analýze při marketingové analýze zkoumání závislosti šíře sortimentu podniků 

z oboru hutní druhovýroby a jejich pozicí na světovém trhu a následný komentář. 

 

Schéma č. 4  -  Možný model postupu při marketingové analýze zkoumání závislosti šíře 

sortimentu podniků z oboru hutní druhovýroby a jejich pozicí na světovém trhu. 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

Analýza výsledků  

Analýza 

Výběr metody matematického a grafického zpracování závislost 

Výstupy 

konkrétní čísla 

Zpracování dat 

velikost sortimentu sortimentní skladba roční obrat  
velikost tržního 

segmentu 
počet segmentů na trhu 

Analýza problému 

výběr  tržních  segmentů hutní druhovýroby výběř jednotlivých reprezentantů 

Sběr marketingových dat 

primární data sekundární data 
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Komentář k schématu č. 4: 

 

Sběr informací 

Proces získávání, vyhledávání, ukládaní dat. 

1. sekundární data jsou data shromážděná někým jiným, za jiným účelem; jejich získání 

je méně finančně náročné a nemusí přesně odpovídat účelu  

o interní zdroje firmy – např. kartotéka, lidé, prodej, náklady apod. 

o externí zdroje firmy – knihovny, obchodní asociace, univerzity apod. 

2. primární informace 

o pozorování – standardní či individuální přístupy 

o tazatelství – pošta, telefony, osobní průzkum 

 

 

Analýza problému 

V rámci této části analýzy se zvolí předmět zkoumání, v mém případě, to bude segment 

světového trhu a výběrový soubor podniků z tohoto segmentu. Také určím, jakým způsobem 

budu dále pokračovat. 

 

 

Zpracování dat 

V tomto bodě analýzy se zpracují všechna dostupná data a to takovým způsobem, aby byly 

přístupné informace pro další analýzu např. šíře sortimentu, kvalita výrobků, cena výrobků, 

typy zákazníků apod. 

 

Výstup 

Výstup tvoří ucelené informace z předchozího bodu „zpracování dat“. 

 

Výběr metody matematického a grafické znázornění závislosti 

Výběr vhodné metody, kterou se dostupné informace matematicky a graficky zpracují. 

 

Analýza 

Matematické, grafické, případně i jiné řešení problému. 
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Analýza výsledku 

Zpracování výstupů z předchozí analýzy, komentář výsledků šetření, návrh možných změn 

ve strategii firem apod. 

 

 

3.2.3. Shrnutí kapitoly  

 

Výše uvedený způsob výpočtu představuje jen jednu z možných alternativ výpočtu 

závislosti šíře sortimentu podniků hutní druhovýroby a jejich pozicí na světovém trhu. 

Bez konkrétních dat nelze výpočet blíže specifikovat. 

 

Nejen tato, ale každá kvalitní analýza či výzkum závisí kritickým způsobem na kvalitě dat, 

tedy na jejich reliabilitě a validitě.   
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4 SHRNUTÍ POZNATKŮ 

 

Z dostupných informací, nelze tedy jednoznačně říci, že by některý z vybraných podniků 

byl více či méně konkurenceschopný. Každý z těchto podniků má jiný podnikový plán a jinou 

strategii jak „vyzrát“ nad konkurencí a přeměnit svůj konkurenční potenciál v konkurenční 

výhodu. 

 

V následujícím přehledu se pokusím formulovat, v čem vidí své konkurenční výhody 

či konkurenční potenciál samotné podniky.  

 

Výrobci ocelových lan a kabelů 

ŽDB GROP a.s., závod Drátovna, vsází na vysokou jakost svých výrobků, modernizaci 

výroby a dobré jméno společnosti. INTERKABEL Internationale Seil- und Kabel-Handels-

GmbH je společností, která vidí svou konkurenční výhodu, ve schopnosti dodávat 

své výrobky zákazníků po celém světě „just in time“. Čínský reprezentant Xinghua Kailong 

Stainless Steel Cables CO., LTD. se zaměřil na spolupráci s výzkumnými organizacemi 

a na inovace všeobecně. Korejští Kos Limited mají ve své firemní misi formulované tři 

zásady a to poskytovat nevyšší kvalitu výrobků, růst spolu se zákazníky a zlepšování lidských 

zdrojů a systémového managementu. 

 

Výrobci pružin 

PÉROVNA s.r.o. je společností, která dodává své výrobky do mnoha různých průmyslových 

odvětví a působí nejen na domácím či evropském trhu, ale má zákazníky i v USA či Mexiku. 

Německý výrobce pružin vsadil jednak na široké spektrum výrobků a dále na speciální 

výrobky podle požadavků zákazníků. Jako další konkurenční výhodu bych uvedla jeden 

z největších skladových programů mezi evropskými dodavateli. Bezesporu mezi další 

konkurenční výhody tohoto podniku patří i přístup k zákazníkům. Firma kromě výrobků 

či zboží nabízí i služby ve formě technického poradenství, software či literaturu. Jako další 

plus bych uvedla velice kvalitní webové stránky společnosti v 9 různých jazykových verzích 

se 100 % překladem. Yuyao Anshan Spring Co. Ltd. spatřuje své konkurenční výhody 

v dlouholeté praxi v oboru, neustálých inovacích a četném přístupu k zákazníkům. Sam Won 

Precision Machine Co. Ltd. se zaměřila na vysokou kvalitu výrobků a výrobu malého počtu 

výrobků podle přesně definovaných požadavků. 
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Výrobci spojovacích materiálů 

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. spoléhá na vysokou jakost svých výrobků a orientuje se 

na zahraniční trhy. Alstertaler Schrauben & Präzisionsteile GmbH dodává své výrobky 

do mnoha průmyslových odvětví po celém světě. Changde Yufeng Fasterers Co. Ltd. je firma, 

která objevila a zaplnila mezeru na domácím trhu a v současné době si upevňuje své dobré 

konkurenční postavení rozšiřováním sortimentu i trhů, na kterých působí. Poslední 

z vybraných reprezentantů, korejský podnik Myung Hwa Metal Co. Ltd, se snaží upevnit své 

postavení na trhu rozšiřováním sortimentu i průmyslových odvětví, do kterých výrobky 

dodává. Neméně důležité jsou pro podnik i inovační aktivity, vysoká jakost výrobků a 

spokojení zákazníci. 

 

 

Každý podnik si musí uvědomit, že je rozdíl mezi konkurencí jako výsledkem aktivity 

firmy a konkurenceschopností jako potenciálem firmy.  Dle mého názoru je špatné říci, že 

podnik je konkurenceschopný jen proto, že dosahuje zisků nebo má široké portfolio výrobků.  

Konkurenceschopnost je dle mého soudu komplexní záležitost a podnik by se měl zaměřit jen 

na jeden její aspekt. Ano, každý podnik může být konkurenceschopný vůči jednomu 

konkurentovi, ale vůči jinému už konkurenceschopný není. 

 

Aby podnik obstál v konkurenčním boji, je potřeba si stanovit poslání a strategické cíle 

podniku, provést analýzu okolí podniku i analýzu vnitřního potenciálu podniku. Na základě 

těchto analýz by měl poté formulovat podnikovou strategii firmy.  

 

Všeobecně lze říci, že klíčem k úspěchu na trhu je zacílení, umístění a diferenciace, 

tzn. odlišení se od konkurence.  Firma si musí stanovit svůj cílový trh, zajistit si vynikající 

pozici na tomto trhu a najít správné metody, jakými oslovit zákazníky. Důležité je bezesporu 

nalézt takové konkurenční výhody či konkurenční potenciál, který konkurence není schopná 

okopírovat. 
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ZÁVĚR 

 

Při psaní této práce jsem narazila hned na několik problémů.  Celou dobu jsem se 

potýkala s nedostatkem informací. Zjistila jsem, že informace a data, které mohu jako běžný 

nezainteresovaný subjekt získat, pro jakoukoliv kvalitní analýzu bohužel nestačí.  Informace 

o podnicích, jejich hospodaření, exportu, zákaznících, strategické plány, mise či zpracované 

marketingové analýzy jsou často dostupné jen v rámci daného podniku interním uživatelům 

nebo jsou dokonce součástí firemního know-how a podniky si z tohoto důvodu tyto informace 

střeží.  Další problémem je, že práce měla být napsána v rámci celosvětového průmyslového 

trhu.  

 

Na průmyslových trzích je menší počet zákazníků, protože v roli spotřebitele jsou organizace, 

kterých počet je ve srovnání se spotřebiteli na spotřebitelském trhu malý. Tyto organizace 

však disponují větší kupní sílou a vytváří si úzké dodavatelsko-odběratelské vztahy. Díky nim 

má zákazník obvykle možnost ovlivňovat podmínky, za kterých je zboží nabízeno.  Zákazníci 

se o nákupu rozhodují podle předem specifikovaných podmínek. Nákup je účelný a 

hospodárný a proto i náročnější. Profesionální nákupčí firem musejí posoudit nabídky 

podle trhu a podle předem definovaných kritérií a vyjednat bližší podmínky v rámci 

dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

 

Marketingové analýzy, průzkumy trhů a konkurentů podniků ve většině případů pro podniky 

zpracovávají specializované firmy. Další možností zpracování odvětvových průzkumů trhu, 

je zpracování subjekty, kteří působí v daném oboru a jsou členy v různých svazech, 

sdruženích a organizacích daného oboru. Tyto subjekty mají dostatek informací 

pro zpracování kvalitní analýzy. 

 

Z výše uvedených důvodů v této práci předkládám spíše svůj osobní názor na vybrané 

reprezentanty, jejich konkurenční výhody a pohled na danou problematiku než kvalitní 

marketingovou analýzu. 

 

Všeobecně lze říci, že každý podnik, který se chce prosadit na trhu, by měl vědět, odkud 

vychází a čeho chce dosáhnout. Tedy mít zodpovězeny otázky -  co je smyslem jeho 

podnikání a jaké by mělo jeho podnikání být.   Firma si musí definovat cíle, kterých chce 



46 

 

za určité období na daném trhu docílit. Dále je důležité, aby si firma vytvořila strategii, tedy 

stanovila, jakými postupy a za použití jakých prostředků těchto cílů dosáhne. 

 

Dle mého názoru teorie, že čím má firma širší portfolio výrobků, tím má také lepší postavení 

na trhu, v určitých případech platit může, ale pravidlo to rozhodně není. 

Tato teorie je založena na předpokladu, že čím má podnik širší sortiment, zvyšuje svou 

produkci, tím dosahuje příznivějších výrobních nákladů a potažmo nižší ceny. Je jisté, 

že hromadná výroba má pro výrobce nepopíratelné výhody. Cena ale není jednoznačně 

rozhodující faktor. Zákazníky zajímá také kvalita, rychlost dodávek, v případě 

specializovaných průmyslových trhů navíc i předem definované vlastnosti a požadavky.  

 

Některé firmy vsadí v rámci své firemní strategie na široké portfolio výrobků, jiné 

se soustředí na poznání konkurence a nalezení tržních mezer na daném trhu. Zaměří se proto 

na výrobu speciálních výrobků, výrobu v malých sériích či kusech na zakázku anebo se 

soustředí jen na jeden úzký specializovaný segment trhu. Jiné firmy zase investují nemalé 

finanční prostředky do vědy, výzkumu a inovací, snaží se odlišit, upoutat pozornost zákazníka 

a tím získat určitou konkurenční výhodu.  

 

 Z tohoto důvodu si dovoluji říci, že velikost portfolia výrobků nezajistí lepší pozici na trhu. 

Každý podnik může být konkurenceschopný ve vztahu k několika rivalům, 

ale nekonkurenceschopný vůči jiným. 

 

Konkurenční výhody podniků spočívají v přizpůsobení se jak zákazníkům, tak i trhům a je jen 

na dané konkrétní firmě, aby si našla tu svoji správnou cestu, kterou toho chce docílit.   
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Příloha č. 1 

Tabulka č. 1 - Šíře sortimentu vybraných výrobců pružin 

 Výrobci pružin 

 ČR SRN Čína Korejská 

republika 

Sortiment - pružiny PÉROVNA 

s.r.o. 

Gutekunst 

+ Co. KG 

Yuyao 

Anshan 

Spring 

Co. Ltd. 

Sam Won 

Precision 

Machine 

Co. Ltd 

 I Pružiny, mechanické tlumiče 

otřesů a silentbloky  

        

Pružiny ocelové  X X   X 

Pružiny z nerezové oceli  X X   X 

Pružiny z beryliové mědi  X X     

Pružiny mosazné  X X     

Pružiny z fosforového bronzu  X X     

Pružiny ze slitiny s vysokým obsahem 

niklu  

X X     

Pružiny titanové    X     

Pružiny ze slitiny wolframu    X     

Pružiny tvářené za studena  X X     

Pružiny tvářené za horka    X     

Pružiny drátové    X     

Pružiny páskové    X     

Pružiny potažené umělou hmotou    X     

Pružiny, ploché          

Pružiny spirálové    X X   

Pružiny vinuté  X       

Pružiny, volutové          

Pružiny kuželové  X X     

Pružiny tvaru dvojitého kužele    X     

Pružiny, tvarové  X       

Pružiny, zvlněné          

Pružiny tlačné  X X   X 

Pružiny torzní    X X X 

Pružiny vlásenkové    X     

Pružiny s konstantní silou    X     

Pružiny tažné  X X X X 

Pružiny, třecí (frikční)          

Pružiny, mikro (mikropružiny)          

Pružiny listové          

Pružiny do tkalcovských stavů  X X     

Pružiny do pletařských strojů  X       

Pružiny k ventilům motorů  X X   X 

Pružiny do bezpečnostních ventilů  X X     
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Pružiny do aerosolových ventilů  X X     

Pružiny do zpětných klapek  X X     

Pružiny do čerpadel  X X     

Pružiny do zámků  X X     

Pružiny do dveří  X X     

Pérka do kolíčků na prádlo    X     

Pružiny do těsnicích kroužků  X       

Pružiny do matrací a čalounění          

Pružiny pro pletací stroje  X X     

Pružiny závěsné, do vozidel    X     

Pružiny do silentbloků  X X     

Pružiny do spojkové sestavy motorových 

vozidel  

X X     

Pružiny pro nákladní automobily a 

karavany  

X X     

Pružiny pro železnice a tramvaje  X X     

Pružiny pro letecký průmysl  X X     

Pružiny pro kosmonautiku  X X     

Pružiny pro elektrotechnický průmysl  X X   X 

Pružiny pro automobilový průmysl  X X   X 

Pružiny pro potravinářský průmysl          

Pružiny do zemědělských strojů  X X     

Pružiny pro sportovní výbavu a 

příslušenství  

X X   X 

Pružiny do sedel motocyklů a jízdních 

kol  

X X     

Pružiny pro námořní využití  X X     

Pružiny do lisovacích nástrojů  X X     

Pružiny do zařízení jemné mechaniky  X X     

Pružiny do kancelářských strojů  X X     

Pružiny do hraček  X       

Pružiny do zápustek  X X     

Pružiny, přesné, pro střelné zbraně  X X     

Pružiny teleskopické, na ochranu hřídelí, 

vřeten a šroubů  

X X     

Pružiny pro ohýbačky trubek a rour          

Tlumiče mechanických vibrací pro 

motorová vozidla  

X X     

Tlumiče vibrací pro jeřáby  X       

Tlumiče vibrací pro stroje  X       

Tlumiče vibrací pro ochranná zábradlí  X       

Tlumiče vibrací pro domácí elektrické 

spotřebiče  

X       

Postelové péra listového typu          

Listové pružiny a podpěry, kovové    X     

Pružiny rozpěrných pojistných kroužků  X X 
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Pružinové dělené prstence a kroužky na 

klíče 

  X     

II Plynové pružiny a hydraulické 

tlumiče vibrací 

        

Pružiny, plynové          

Pružiny s dusíkovým plynem          

Tlumiče vibrací průmyslové, hydraulické          

Tlumiče vibrací, zařízení zmírňující rázy, 

olejové, hydraulické  

        

Tlumiče vibrací torzní, viskózní          

Tlumiče rázů hydraulické, koncové, pro 

jeřáby  

        

Tlumiče rázu, při přiblížení dvou těles          

Součásti kovové, k tlumičům vibrací          

Pružiny podle specifikace zákazníka  X       

Zdroj: vlastní 
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Příloha č. 2 

Tabulka č. 1 - Šíře sortimentu vybraných výrobců spojovacích materiálů 

  Výrobci spojovacích materiálů 

  ČR SRN Čína Korejská 

republika 

Sortiment - spojovací materiály Šroubárna 

Kyjov, 

spol. s r.o 

Alstertaler 

Schrauben & 

Präzisionsteile 

GmbH 

Changde 

Yufeng 

Fasterers 

Co. Ltd. 

Myung 

Hwa 

Metal 

Co. Ltd 

I Šrouby, matky, podložky a nýty, 

nesoustružené, kovové  

        

1) Šrouby nesoustružené, kovové         

Šrouby nesoustružené, ocelové  X X X X 

Šrouby nesoustružené, z nerezové oceli    X X X 

Šrouby nesoustružené, z neželezných 

kovů  

  X     

Šrouby nesoustružené, z kovu/umělé 

hmoty  

  X   X 

Šrouby nesoustružené, s wolframovou 

špičkou  

        

Šrouby tlakově odlité do formy    X X   

Šrouby lisované za horka  X X     

Šrouby lisované za studena  X X     

Šrouby, kované za studena    X     

Šrouby nesoustružené, pokovené  X X     

Šrouby nesoustružené, se šroubovou 

hlavou  

X X   X 

Šrouby nesoustružené, s imbusovou 

hlavou  

X X     

Šrouby nesoustružené, s plochou 

hlavou  

X X   X 

Šrouby nesoustružené, s válcovou 

hlavou zaoblenou  

X X   X 

Šrouby nesoustružené, s křížovou 

hlavou  

  X   X 

Šrouby nesoustružené, se zápustnou 

hlavou 

X X   X 

Šrouby nesoustružené, s plastovou 

hlavou  

  X   X 

Šrouby nesoustružené, s plochou 

válcovou hlavou  

  X     

Šrouby nesoustružené, s vnitřním 

vybráním, kovové  

  X     

Šrouby nesoustružené, samořezné    X   X 

Šrouby nesoustružené, samosvorné    X     

Šrouby nesoustružené, s 

několikachodým závitem  

  X     
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Šrouby nesoustružené, s 

lichoběžníkovým závitem  

X X     

Šrouby nesoustružené, bez hlavy, 

kovové 

X X     

Šrouby stavěcí, šestiboké, čtvercové  X X   X 

Šrouby stavěcí, pojistné, závrtné, 

("červíky")  

  X     

Šrouby nesoustružené, se závrtnou 

hlavou s vnitřním vybráním  

  X     

Šrouby nesoustružené, kovové, s 

vysokou pevností  

X X   X 

Šrouby a háky s oky, nesoustružené  X X     

Šrouby nesoustružené, do 

montovaných stěn  

  X     

Šrouby šnekové nesoustružené    X     

Šrouby nesoustružené, typu závitového 

kolíku  

  X     

Šrouby nesoustružené, pro zatloukání 

kladivem  

  X     

Šrouby nesoustružené, do kovu  X X   X 

Vruty nesoustružené    X   X 

Šrouby strojní, nesoustružené  X X     

Šrouby upínací, kovové, 

nesoustružené, pro nástroje strojů  

  X     

Šrouby k ponkům, křídlaté matky, 

šroubová upínadla, nesoustružené  

  X     

Šrouby do střešních krytin, 

nesoustružené  

  X   X 

Šrouby do trámů, konstrukce střech, 

nesoustružené 

  X   X 

Šrouby do nábytku, nesoustružené    X     

Šrouby do palubových podlah, kovové, 

nesoustružené  

  X   X 

Vruty do dřevotřískových desek (s 

dvojím závitem)  

  X     

Šrouby kovové, nesoustružené, do 

zemědělských strojů a zařízení  

X X   X 

Vruty kovové, nesoustružené, do 

umělých hmot a měkkých materiálů  

  X     

Šrouby ocelové, nesoustružené, do 

chirurgických nástrojů 

  X   X 

Šrouby s podložkami, nesoustružené, 

kovové  

  X     

Šrouby kovové, nesoustružené, podle 

specifikace zákazníka  

X X     

2) Matky, šrouby a podložky, 

kovové, nesoustružené 

        

Matky, šrouby a podložky, kované  X   X   

Matky a šrouby, lité  X   X   
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Matky lisované      X   

Matky a šrouby z nerezové oceli a 

jejích slitin, nesoustružené  

        

Matky a šrouby z černé oceli, 

nesoustružené  

X       

Matky a šrouby z lesklé oceli, 

nesoustružené  

        

Matky a šrouby, pochromované, 

nesoustružené  

        

Matky a šrouby galvanicky pokovené, 

nesoustružené  

X       

Matky a šrouby, s vysokým třením pro 

pevné uchycení, nesoustružené  

        

Matky pojistné, nesoustružené  X       

Polotovary matek, nesoustružené  X       

Matky s vloženou membránou, 

nesoustružené  

        

Matky pojistné, nesoustružené  X       

Matky prostřihávací, na plechy, 

nesoustružené  

        

Matky zavřené, nesoustružené          

Matky uzavřené s čepičkou, 

nesoustružené  

        

Matky korunové, kovové, 

nesoustružené  

        

Matky klecové, kovové, nesoustružené          

Matky křídlové, kovové, 

nesoustružené  

        

Nýtovací matice, nesoustružené          

Matice s okem, kovové, nesoustružené          

Šrouby lisované za horka nebo za 

studena  

X       

Šrouby nedokončené nebo jako 

polotovary  

X       

Šrouby z neželezných kovů nebo jejich 

slitin, nesoustružené  

        

Šrouby ocelové, s vysokou pevností, 

nesoustružené  

X       

Šrouby z nerezové oceli, nesoustružené          

Šrouby ocelové, elektrolyticky 

pokovené, nesoustružené  

X       

Šrouby s očkem, kovové, 

nesoustružené  

X       

Šrouby kotevní, nesoustružené  X       

Šrouby trubkové, nesoustružené          

Šrouby svorníkové, kovové, 

nesoustružené  

X       

Šrouby se zapuštěnou hlavou, 

nesoustružené  

X       
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Šrouby, se zúženým dříkem, 

nesoustružené  

        

Šrouby rozpínací, nesoustružené          

Šrouby "U" (třmenové), nesoustružené  X       

Šrouby samosvorné, nesoustružené          

Šrouby kovové, nemetrické, britské 

soustavy, nesoustružené  

        

Šrouby se záseky, nesoustružené          

Šrouby typu střižného kolíku, 

nesoustružené  

        

Šrouby s hlavou T, nesoustružené  X       

Šrouby zajišťovací, nesoustružené          

Šrouby a matky se čtyřhrannou hlavou, 

nesoustružené  

X       

Závěsné šrouby, kovové, 

nesoustružené  

        

Kombinace matka-podložka, kovové, 

nesoustružené  

        

Podložky hliníkové, s vysokou 

čistotou, nesoustružené  

        

Podložky mosazné, nesoustružené          

Podložky měděné, nesoustružené          

Podložky olověné          

Podložky ze slitiny mědi a niklu, 

nesoustružené  

        

Podložky z vysoce čistého niklu, 

nesoustružené  

        

Podložky z fosforového bronzu, 

nesoustružené  

        

Podložky ocelové, nesoustružené         

Podložky z nerezové oceli, 

nesoustružené  

        

Podložky z titanu, nesoustružené          

Podložky pocínované nebo galvanicky 

pokovené, nesoustružené  

        

Podložky popouštěné nebo 

pochromované, nesoustružené  

        

Podložky kovové, obyčejné a 

čtvercové, nesoustružené  

        

Podložky nesoustružené, s pevným 

spojením gumy na kov 

        

Podložky nesoustružené, s pevným 

spojením neoprenu na kov  

        

Podložky přítužné, nesoustružené          

Podložky klínové, konstrukční, 

nesoustružené ] 

        

Podložky pojistné, nesoustružené          

Podložky sedlové, nesoustružené          

Podložky zkosené a hadicové,         
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nesoustružené  

Podložky opěrné          

Pružiny kotoučové          

Podložky s indikací zatížení, 

nesoustružené  

        

Podložky kosočtvercové, na střešní 

krytinu, nesoustružené  

        

Vymezovací pouzdra, kovová, pro 

šrouby  

        

Svorníky lisované          

Svorníky oboustranné, nesoustružené          

Provazce měděné, nesoustružené          

Šroubové uzávěry, kovové, 

nesoustružené  

        

Matky a vruty do dřeva, nesoustružené          

Matky a šrouby pro housenkové pásy, 

nesoustružené  

        

Šrouby, svorníky a matky, pro 

svařování, nesoustružené  

X       

Šrouby, na kola motorových vozidel, 

nesoustružené  

        

Matky ke kolům motorových vozidel, 

nesoustružené  

X       

Matky do převodovek, nesoustružené          

Matky samosvorné, do ložisek, 

nesoustružené  

        

Šrouby do zdi, kovové, nesoustružené          

Podložky pro letectví a kosmonautiku, 

nesoustružené  

        

Šrouby, přesné, pro korečkové pásy, 

nesoustružené  

        

Šrouby do potrubí s přehřátou párou, 

nesoustružené  

        

Šrouby a matky podle specifikace 

zákazníka, nesoustružené  

X       

3) Nýty kovové, nesoustružené         

Nýty ocelové, nesoustružené  X       

Nýty z nízkouhlíkaté oceli, 

nesoustružené  

X       

Nýty z nerezové oceli, nesoustružené          

Nýty z hliníku a slitin hliníku, 

nesoustružené  

        

Nýty měděné, nesoustružené          

Nýty mosazné, nesoustružené          

Nýty ze slitiny mědi a niklu, 

nesoustružené  

        

Nýty ze slitiny niklu a chromu, 

nesoustružené  

        

Nýty titanové, nesoustružené          
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Nýty lisované za horka  X       

Nýty lisované za studena          

Nýty rozpínací          

Nýty rozdvojené          

Nýty s půlkulatou hlavou, 

nesoustružené  

X       

Nýty výbušné, nesoustružené          

Nýty duté poloduté a nýtová pouzdra, 

nesoustružené  

        

Nýty s kuželovou hlavou, se 

zapuštěnou hlavou a s plochou hlavou, 

nesoustružené  

X       

Nýty prořezávací, do plechu, 

nesoustružené  

        

Nýty spojované za studena, 

nesoustružené  

        

Nýty pro kotle, nesoustružené         

Nýty letecké, nesoustružené          

Nýty loďařské, nesoustružené          

II Vruty, šrouby, matky, 

podložky, nýty, soustružené, 

kovové 

        

Matky a šrouby z neželezných kovů a 

jejich slitin, soustružené  

  X     

Matky a šrouby z oceli a jejích slitin, 

soustružené  

  X   X 

Matky a šrouby z oceli s vysokou 

pevností v tahu, soustružené  

  X   X 

Matky a šrouby z nerezové oceli, 

soustružené  

  X   X 

Matky a šrouby z hliníku a jeho slitin, 

s vyříznutým závitem  

  X   X 

Matky a šrouby z mědi a jejích slitin, s 

vyříznutým závitem  

  X   X 

Šrouby a matky, titanové, soustružené    X     

Matky a šrouby samosvorné, kovové, 

soustružené  

  X   X 

Matky a šrouby s půlkulatou a 

zapuštěnou hlavou, kovové, 

soustružené  

  X     

Kovové matice a šrouby, roubíkové/s 

hlavou tvaru T, soustružené  

  X     

Matice a šrouby, závitová pouzdra, 

kovová, soustružená  

  X     

Spojkové šrouby a matky, soustružené    X     

Vratové šrouby a matky, kovové, 

soustružené  

  X     

Šrouby, z drahého kovu, soustružené    X     

Šrouby kovové, přesně soustružené    X     
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Šrouby, bronzové    X     

Šrouby z neželezných kovů, 

soustružené  

  X     

Šrouby ocelové, soustružené    X   X 

Šrouby z nerezové oceli, soustružené    X   X 

Šrouby s imbusovou hlavou, kovové, 

soustružené  

  X     

Šrouby samosvorné, soustružené    X   X 

Šrouby kovové, bez hlavy, soustružené    X     

Šrouby kovové, s šestihranným 

vybráním hlavy, soustružené  

  X   X 

Šrouby, kovové, kruhová hlava, 

soustružené  

  X   X 

Šrouby kovové, s křížovou hlavou, 

soustružené  

  X   X 

Šrouby se zapuštěnou hlavou, 

soustružené  

  X     

Šrouby šnekové soustružené    X     

Šrouby stavěcí, soustružené    X     

Šrouby soustružené, pokovené    X   X 

Šrouby, s šestihrannou hlavou, 

soustružené  

  X     

Šrouby a matice, kovové, 

vroubkované, soustružené  

  X     

Šrouby přítlačné, soustružené    X     

Šrouby galvanicky pokovené, 

soustružené  

  X     

Šrouby kovové, nemetrické, britské 

soustavy, soustružené  

  X     

Šrouby svorníkové, kovové, 

soustružené  

  X     

Šrouby kovové, soustružené    X     

Šrouby s okem, kovové, soustružené    X     

Šrouby se záseky, kovové, soustružené    X     

Šrouby, kotevní, se závitem    X   X 

Šrouby, se zúženým dříkem, 

soustružené  

  X     

Hákové šrouby, soustružené    X     

Závěsné šrouby, kovové, soustružené    X     

Matky kovové, soustružené    X     

Matky zavřené, soustružené    X     

Matky uzavřené s čepičkou, 

soustružené  

  X     

Kruhové matice, soustružené, 

korunové  

  X     

Matice s otvory, těsně lícované    X     

Matice, nýtovací, kovové, soustružené    X     

Matice, kovové, s nákružkem,   X     
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soustružené  

Podložky kovové, soustružené    X     

Nýty kovové, soustružené    X     

Nýty šroubové, soustružené    X     

Nýty duté, soustružené    X     

Tyč se závitem, kovová, soustružená    X     

Šrouby strojní, soustružené    X     

Šrouby samořezné, soustružené    X     

Šrouby do palubových podlah, kovové, 

soustružené  

  X     

Šrouby upínací, kovové, soustružené, 

pro nástroje strojů  

  X     

Šrouby do převodovek, soustružené    X     

Šrouby soustružené, do umělé hmoty    X     

Vruty soustružené    X     

Šrouby do kovu, soustružené    X     

Šrouby kovové, soustružené, pro 

elektrotechniku  

  X     

Šrouby přesně soustružené, na brýle a 

pro optické přístroje 

  X     

Matky a šrouby soustružené, pro jízdní 

kola  

  X     

Šrouby do hydraulických spojek, 

soustružené  

  X     

Matky do hydrauliky, soustružené    X     

Matky pojistné, kovové, soustružené   X     

Hlavičky kovové, pro vruty, 

soustružené 

  X     

Šrouby, matky, spojovací prvky, se 

závitem, rozměry v palcích  

  X     

Šrouby, matky a strojní šrouby, 

soustružené, pro naftařský průmysl  

  X     

Šrouby, matky a strojní šrouby, 

soustružené, pro letecký průmysl  

  X     

Vruty, šrouby, matky a nýty, kovové, 

soustružené, podle specifikace 

zákazníka  

  X     

Zdroj: vlastní 

 


