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Řetězárna posilovala své postavení 
na nových zahraničních trzích
ČESKÁ VES - Rok 2018 patřil v historii Řetězárny, a.s., k nejúspěšnějším díky poctivě odvedené práci, upevnění pozic u stávajících a získání nových zákazníků.

IGOR LUKÁŠ, ŘETĚZÁRNA,  
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

K naplnění finančních ukazate-
lů přispěl především nepřetržitý 
růst tržeb a výkonů. Konečný vý-
sledek hospodaření před zdaně-
ním ve výši 54,4 mil. Kč je velkým 
úspěchem a je výrazně lepší, než 
jsme plánovali.

Zdařilý náběh nových investic 
a perspektivní výrobní program 
řadí Řetězárnu mezi TOP 5 firem 
ve svém oboru, což jí umožňuje 
neustále posilovat svou pozici na 
trhu. Chtěl bych vyjádřit velké 
uznání všem zaměstnancům Ře-
tězárny za novátorský přístup a 
úspěšně odvedenou práci v roce 
2018.

UPLATNĚNÍ NA TRZÍCH
Pro dobrý výsledek bylo důležité 
posílit naše postavení na nových 
zahraničních trzích, kde nás kon-
kurence nerada vidí. Podařilo se 
nám prosadit se v Bělorusku, Itá-
lii, Srbsku, Mexiku a v sortimentu 
závěsných řetězů na Tchaj-wanu. 
Varováním pro další vývoj je situ-
ace v německém průmyslu, kam 
směruje třetina našeho prodeje.

Řetězárna pokračovala v ak-
tivní obchodní politice, zúčastni-
li jsme se veletrhů v Hannoveru 
(vlastní stánek), Novokuzněcku, 
Kielcích, Kyjevě a Istanbulu. Vedli 
jsme mnohá přímá jednání se stá-
vajícími i potencionálními nový-
mi zákazníky.

Díky novým výrobním i digi-
tálním technologiím jsme dále 
rozšířili sortiment našich výrob-
ků, zlepšili servis a komunikaci 
s našimi zákazníky. Tyto faktory 
hrály rozhodující roli v růstu pro-
deje o 1 326 t řetězů (+ 15,6 %) ve 
srovnání s rokem 2017. V hodno-
tovém vyjádření tento růst přesá-
hl 19 %. To svědčí o stoupajícím 
podílu výrobků s vyšší přidanou 
hodnotou.

Z výše uvedených důvodů po-
kračoval výrazný růst prodeje 
našich výrobků na zahraničních 

trzích. Navýšení exportu v seg-
mentu důlních, kladkostrojových 
a lesních řetězů vedlo k příznivé-
mu růstu vývozu o 89 mil. Kč (+ 
24 %) ve srovnání s rokem 2017. 
V průběhu celého roku jsme byli 
vystaveni neustálému tlaku na 
snižování cen v oboru průmyslo-
vých řetězů. Příčinou byly dodáv-
ky z východních zemí včetně Číny 
a vstup japonské firmy KITO na 
evropský trh. Tomuto tlaku jsme 
čelili zvyšováním podílu prodeje 
technologicky náročnějších vý-
robků, což se odrazilo v mírném 
růstu průměrné ceny vývozu o 
3,4 %. Naše výrobky jsme prodá-
vali ve 45 státech světa. Podíl ex-
portu na celkovém prodeji naros-
tl o 3,4 % proti roku 2017, tj. na 
hodnotu 83,9 %.

Na tuzemském trhu jsme ne-
byli ve srovnání s minulým ro-
kem tolik úspěšní. Prodej řetězů 
poklesl o 1,3 mil. Kč (- 1,4 %). Na 
tomto zhoršení se podílely nižší 
dodávky cementovaných řetězů 
do tepelných elektráren, což sou-
visí s cykly oprav těchto zařízení. 
Úspěchem bylo opět vyhrané vý-
běrové řízení a růst dodávek do 
OKD na uvazovací řetězy, důlní 
spojky i dodávky dopravníkových 
důlních řetězů vyšších průměrů. 
Zvýšení podílu prodeje řetězů s 
vyšší přidanou hodnotou se i zde 
odrazilo v růstu průměrné ceny o 
2,5 %.

NOVÉ VÝROBKY, TECHNOLOGIE  
A INVESTICE

V oblasti vývoje nových výrob-
ků jsme zahájili prodej závěsných 
řetězů v pevnostní třídě 10 vyrá-
běné dle mezinárodního předpisu 
PAS 1061, které zajišťují vysokou 
bezpečnost a zejména použitel-
nost při teplotách až do 400 °C. 
Dokončili jsme vývoj důlních spo-
jek a nabídli našim zákazníkům 
celou řadu v průměrech od 18 
mm do 38 mm.

Úspěšně jsme zahájili spo-
lupráci se světovým výrobcem 
kladkostrojů, firmou Liftket, kte-
rá je významným dodavatelem 

řetězových kladkostrojů pro větr-
né elektrárny. Celkem jsme na trh 
v průběhu roku uvedli 28 nových 
nebo inovovaných výrobků.

V roce 2018 v rámci investiční 
činnosti jsme realizovali 27 akcí, 
zaměřených na zvýšení kvality na-
šich výrobků, rozšíření výrobních 
možností a zlepšení pracovního a 
životního prostředí. Hodnota na-
koupených nových investic činila 
46,2 mil. Kč.

Mezi nejvýznamnější investice 
patřilo dokončení robotizace vý-
roby řetězů nad průměr 20 mm v 
hale č. 4 instalací dalších pěti ma-
nipulátorů. Dále pak nákup CNC 
frézky s paletovacím zařízením 
pro násobné zvýšení produktivity 
při obrábění důlních spojek a dal-
ších sériových výrobků. Výraznou 
úsporu nákladů ve vnitropodniko-
vé dopravě přináší realizace CNG 
stanice a nákup šesti vysokozdviž-
ných vozíků jezdících na toto me-
dium. Růst produktivity a kvality 
očekáváme od zavedení značení 
řetězů na linkách a zařízení na 
tryskání řetězů do průměru 16 
mm.

Významnou finanční položkou 
loňských investičních nákladů 
byly zálohy na výrobní linky KER/
KEH 4.2 a KER/KEH 5.1, které bu-
dou dovezeny v letošním roce a 

podstatně zvýší kapacitu výroby 
řetězů do průměru 13 mm.

I přes neodpovědnou hospo-
dářskou politiku naší vlády jsme 
udrželi sociální smír. Je to výsle-
dek vysoké sociální zodpovědnos-
ti vedení firmy a permanentního 
sociálního dialogu s odborovou 
organizací. Díky této vzájemné a 
prospěšné spolupráci se nám po-
dařilo uzavřít kolektivní smlouvu 
na rok 2019 již 29. listopadu 2018. 
Růst průměrného výdělku bez 
vlivu managementu přesáhl 10 %.

Řetězárna poskytuje perspek-
tivní zaměstnání svým téměř 250 
zaměstnancům a v rámci regionu 
nadstandardní výhody zaručené 
v kolektivní smlouvě. 

Dále naše společnost umož-
ňuje odbornou praxi studentům 
druhého a třetího ročníku SOŠ 
a SOU strojírenské a stavební v 
Jeseníku, z nichž část po absolvo-
vání této školy nastupuje k nám 
do zaměstnání. Nezapomínáme 
ani na svou odpovědnost v rámci 
regionu. Úzce spolupracujeme s 
obcí Česká Ves na přípravě růz-
ných společenských akcí. Jsme 
hlavním donátorem místního 
sportovního klubu SK Řetězár-
na, kde podporujeme především 
výchovu mládeže. Sponzorujeme 
místní základní školu i Gymnázi-
um Jeseník a mnoho dalších spor-
tovních, kulturních a charitativ-
ních akcí na Jesenicku.

CÍLE ROKU 2019
Do roku 2019 vstupujeme s cílem 
nadále upevňovat svou pozici na 
trhu a udržet trend růstu spo-
lečnosti. Chceme získat nová te-
ritoria a rozšířit portfolio našich 
spokojených zákazníků. Budeme 
pokračovat v přijatých opatřeních 
z posledních let, včetně aktivní 
obchodní politiky, technologic-
kých inovací a postupnou robo-
tizací výroby. Proto letos, kromě 
přímých jednání s našimi stáva-
jícími i novými zákazníky, bude-
me naše výrobky vystavovat na 
veletrzích důlní techniky SIMEX 
v Katovicích, v Kazachstánu a na 
Ukrajině (Kyjev), závěsné, kladko-
strojové a ochranné řetězy na ve-
letrhu BAUMA v Mnichově. Dále 
se zúčastníme prodejní výstavy 
zemědělských řetězů v Kielcích 
(Polsko).

Společnost se musí vyrovnat s 
růstem cen vstupů, s tvrdým kon-
kurenčním prostředím a nesta-
bilním kursem koruny. Hlavním 
cílem společnosti je i nadále zvy-
šovat prodej závěsných řetězů, 
kde cítíme vysokou poptávku a 
konkurenční výhodu oproti ostat-
ním výrobcům (kvalita). Ustálení 
situace na trhu důlních řetězů by 
mělo vést k navýšení prodeje i v 
tomto segmentu. Nárůst výroby 
je také očekáván u sortimentu 
řetězů pro lesní hospodářství a 
řetězů pro kladkostroje T a DAT. 
Nutností je zvládnutí technolo-
gie výroby na nových zařízeních, 
zlepšení služeb zákazníkům, 
zvyšování produktivity práce a 
neustálé snižování podílu zpraco-
vacích nákladů tak, abychom udr-
želi konkurenční ceny jako základ 
úspěšnosti prodeje na stávajících 
i nových trzích.

Výroba musí velice pružně re-
agovat na požadavky zákazníků, 
což bude podpořeno novými tech-
nologiemi, které jsou zaměřeny 
především na zvýšení plynulosti 
výrobního toku a produktivity 
výroby. V roce 2019 počítáme s 
investicemi v celkové výši 66 mil. 
Kč, z čehož je více než 51 mil. Kč 
určeno na rozvoj výrobní základ-
ny – především na nákup výrobní 
linky KER/KEH 5.1 a KER/KEH 
4.2 včetně drátotahů a automa-
tického značení řetězů. Zvýšení 
kvality a produktivity očekáváme 
od modernizace kovací linky. Vý-
znamný podíl pak činí ekologické 
investice (recirkulace na hale 4, 
další nákup 2 ks VZV na CNG po-
hon a endovyvíječ k cementační 
peci Degussa).

Rok 2019 je také rokem vý-
znamných jubileí. 180 let výroby 
železa v Třineckých železárnách 
a 125 let od založení Železářské 
akcionářské společnosti v Čes-
ké Vsi. Proto bych chtěl na závěr 
Řetězárně i celé skupině TŽ-MS 
popřát do dalších let jen samé 
spokojené zákazníky a trvalý eko-
nomický růst. Děkuji všem našim 
obchodním partnerům za spolu-
práci a podporu. Především pak 
vyslovuji uznání všem zaměst-
nancům Řetězárny, a.s., za skvě-
le odvedenou práci v roce 2018 a 
těším se na další úspěšnou spolu-
práci v následujících letech.

Vedení Řetězárny. Zleva: Eliška Adamíková – členka představenstva a ekonomická ředitelka, Markéta Marečková 
– členka představenstva a technická ředitelka, Igor Lukáš – předseda představenstva a generální ředitel, 
Vratislav Bártek – výrobní ředitel, Jiří Uhlíř – místopředseda představenstva a obchodní ředitel, Barbora 
Riegelová – vedoucí řízení jakosti.

Růst produktivity a kvality ve firmě očekávají i od zařízení na tryskání řetězů.  Foto: archiv Řetězárny (2)
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