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ČESKÁ VES Pandemie koronaviru a urychlené zavírání černouhelných dolů v Evropě výrazně ovlivnilo loňské hospodaření společnosti Řetězárna Česká 
Ves na Jesenicku. Přestože dceřiná firma Třineckých železáren posílila své pozice v některých evropských zemích, nezabránila loňskému poklesu jak v 
tržbách, tak ve výrobě.

Řetězárnu loni trápila pandemie  
a zavírání černouhelných dolů
TOMÁŠ ŽELAZKO

„Nadále pokračují regulační 
opatření ze strany Evropské 
unie, která zhoršuje postavení 
evropských výrobců. Vlivem dů-
raznější klimatické politiky vlád 
a vysokým dotacím obnovitel-
ným zdrojům dochází k propadu 
objemu těžby černého uhlí, což 
se projevuje zavíráním dolů v tu-
zemsku, Polsku i snižování obje-
mu těžby ve východních zemích. 
Rovněž v sektoru průmyslových 
řetězů pokračovala turbulentní 
situace na všech trzích umocně-
ná poklesem průmyslové výro-
by,“ zhodnotil loňský rok před-
seda představenstva Řetězárny 
Igor Lukáš s tím, že pro zlepšení 
výsledků roku 2020 bylo důležité 
posílit své postavení na nových 
zahraničních trzích. 

„Podařilo se nám upevnit své 
postavení v Bělorusku, Velké Bri-
tánii, Španělsku a přes opakovaně 
vyhrané výběrové řízení na do-
dávky důlních dopravníkových 
řetězů i na Ukrajině,“ doplnil.

Společnost loni vyprodukova-
la 8 024 tun řetězů, což je o 15 
procent méně než v roce před-
chozím. „Dařilo se nám však v 
segmentu řetězů s vyšší přidanou 
hodnotou, jako jsou závěsné ře-
tězy jakosti 100 a kladkostrojové 
řetězy,“ uvedl Igor Lukáš.

Podíl exportu na celkovém 
prodeji loni dosáhl 85 procent. 
Podle předsedy představenstva 
pandemie a recese důlního prů-
myslu v Evropské unii vedly k 
propadu prodeje do tradičních 
zemí Německa, Polska, USA, Nor-
ska a Slovenska. Naopak vývoz do 
ostatních teritorií jako Bělorusko, 
Ukrajina a na nové trhy vzrostl. 

„Zvýšení exportu v sortimen-
tu závěsných řetězů jakosti 100, 
kladkostrojových a lesních ře-
tězů vedlo k příznivému růstu 
průměrné ceny exportu o 6,3 
procenta. Progresí podílu pro-
deje technologicky vyspělejších 
výrobků s vyšší přidanou hodno-
tou jsme čelili neustálému tlaku 
na pokles cen v oboru průmys-
lových řetězů běžných jakostí,“ 
sdělil Igor Lukáš.

Na tuzemském trhu se fir-
mě tak nedařilo. Prodej řetězů 
poklesl o více než čtvrtinu, což 
bylo o 26,2 milionu méně než v 
roce 2019. Na tomto zhoršení se 
podílely krácené dodávky uvazo-
vacích a dopravníkových řetězů 
největšímu tuzemskému odběra-
teli OKD. 

Naopak zvýšil se podíl technic-
ky náročnějších cementovaných 
dopravníkových řetězů pro ce-

mentárny, cukrovary, elektrárny 
a strojírenské podniky, což se od-
razilo v progresi průměrné ceny 
o 19,8 %. 

V roce 2020 v rámci investiční 
činnosti společnost realizovala 30 
akcí ke zvýšení kvality výrobků, 
rozšíření výrobních možností a 
zlepšení pracovního a životního 
prostředí. 

Hodnota nakoupených nových 
investic činila 33,6 milionu korun. 
Mezi nejvýznamnější investice 
patřil nákup dvou kompletních 
automatických linek na výrobu 
řetězů KER/KEH 4.2 průměru 5 
až 10 mm. 

„Také jsme pokračovali v ná-
kupu a instalaci značících zaří-
zení, drátotahů a ukladačů na 
linkách s cílem výrazného zvý-
šení produktivity práce a úspory 
pracovní síly na dokončovnách. 
Realizovali jsme modernizaci 

kovací linky, kde kromě zvýšení 
kvality ušetříme jednoho člena 
osádky. Významnou investicí 
byla také rekonstrukce expedič-

ní haly, kde jsme výrazně zvýšili 
její kapacitu a logistickou úro-
veň napojením na digitální tech-
nologie,“ dodal ředitel.

Řetězárna se sídlem v 
České Vsi u Jeseníku je 
výrobcem širokého sor-
timentu řetězů z drátu a 
tyčí vyrobených převážně 
v Třineckých železárnách. 
Výrobní program je tvořen 
rozsáhlým sortimentem 
délkových řetězů k různé-
mu užití. 

Cílem společnosti je další 
zvyšování podílu na trhu 
nárůstem objemu výroby ře-
tězů s vyšší přidanou hodno-
tou. Jde například o řetězy 
pro elevátorové dopravníky, 
závěsné řetězy jakosti 100, 
kladkostrojové řetězy, 
ochranné řetězy a řetězy pro 
lesnictví a rybářství.

R O Z H OVO R

„Situace na trhu nás vedla k rozšíření sortimentu“
ČESKÁ VES Vlivem důraznější kli-
matické politiky vlád a vysokým 
dotacím obnovitelným zdrojům 
dochází k propadu objemu těž-
by černého uhlí, což se projevuje 
zavíráním dolů. Předseda před-
stavenstva Řetězárny Igor Lukáš 
říká, že pro zlepšení výsledků 
roku 2020 bylo důležité posílit 
své postavení na nových zahra-
ničních trzích. 

?  Jak se vedení společnosti snažilo 
zastavit loňský pokles tržeb způso-
bený zejména pandemii a zavírání 
řady černouhelných dolů, pro které 
jste dodávali velké množství růz-
ných řetězů? 
Díky dříve navázaným kontak-
tům jsme pokračovali v aktivní 
obchodní politice. Vedli jsme 
mnohá přímá jednání se stávají-
cími i potencionálními novými 

zákazníky. 
Vlivem pokračující automati-

zaci a robotizaci výrobních proce-
sů i digitálním technologiím jsme 
dále rozšířili sortiment našich 
výrobků, kvalitu a servis pro naše 
zákazníky. 

Tyto faktory hrály rozhodují-
cí roli v růstu prodeje v sektoru 

technologicky náročnějších řetě-
zů, jako jsou kladkostrojové řetě-
zy pro větrné elektrárny, závěsné 
řetězy jakosti 100 a inženýring a 
výroba kompletních řetězových 
průmyslových dopravníků. 

?  Co jste pro zákazníky loni při-
pravili?
V oblasti nových výrobků jsme 
dokončili vývoj combi řetězu o 
průměru 38 x 137 mm pro důlní 
dopravníky, získali certifikát od 
firmy KOMAG a zahájili výrobu 
pro naše zákazníky. 

Rovněž jsme navrhli, zkon-
struovali a v kooperaci vyrobi-
li kované dopravníkové hřeblo 
pro běloruský trh, když doposud 
jsme tento výkovek draze naku-
povali v Německu. V loňském 
roce jsme také vyvinuli a zača-
li vyrábět D-profilové řetězy a 

háky na stahování dřeva, kde 
jsme dosáhli pevnosti na úrovni 
jakosti 120. 

Úspěšně jsme pokračovali ve 
spolupráci se světovým výrob-
cem kladkostrojů, firmou Liftket, 
která je významným dodavate-
lem řetězových kladkostrojů pro 
větrné elektrárny, průmyslové 
podniky a podia. Celkem jsme na 
trh v průběhu roku uvedli 41 no-
vých nebo inovovaných výrobků.

?  Jak se vaše snaha projevila v 
obchodě?
Významným úspěchem pro rok 
2021, mimo jiné zakázky, jsou dvě 
vyhraná výběrová řízení. Prvním 
je dodávka 15 000 metrů důlních 
dopravníkových řetězů o průmě-
ru 30 x 108 mm na Ukrajinu, kde 
jsme uspěli ve spolupráci s českou 
firmou ALTA. 

Druhým jsou dodávky klad-
kostrojových řetězů německé 
firmě LIFTKET pro větrné elek-
trárny v celkovém objemu 450 
tun.

?  Rok 2020 byl specifický a celý 
svět ochromila pandemie. Chcete 
něco dodat závěrem?
Chtěl bych poděkovat všem za-
městnancům za skvělé pracovní 
výkony v těžkých podmínkách, 
za to, že respektovali mimořádná 
opatření včetně přerušení výro-
by - jako antivirus nebo nařízená 
dovolená. 

Rovněž děkuji všem zaměst-
nancům za odpovědný přístup 
k dodržovaní hygienických i 
epidemiologických opatření, o 
čemž svědčí shodné loňské pro-
cento nemocnosti jako v roce 
2019.  (tož)

Automatické značení řetězů od průměru 18 mm. Foto: Tomáš Želazko (2)

Instalace nové linky KER/KEH 4.2 německého výrobce. 
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