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1. Úvod 

 Metalurgie v České republice podobně jako v dalších postsocialistických zemích Evropy 
prožívá v současné době náročné období restrukturalizačních a privatizačních kroků nezbytných k 
plnému přechodu na světové tržní hospodářaství. Tento přechod a následující prosperita jsou nemožné 
bez účinné podpory vlastní vědecko-výzkumné základny. Bohužel, její tradiční vysoká úroveň a široká 
škála nabídek výzkumně-vývojových řešení doznala v posledních létech řadu degradujících faktorů, ať 
už se jedná o nesmyslné omezování a následnou likvidaci některých výzkumných pracovišť nebo 
tradičních oborů  výzkumu chemické i fyzikální metalurgie a hutnických technologií podobně jako  
únik specialistů do zdánlivě lukrativnějších činností a tím přirozenému skomírání oborů dříve patřících 
k evropské nebo i světové špičce. Obecně známé zkušenosti dokazují, že jejich náhrada nákupem 
cizích licencí, převzatých technologií a know-how vede ve svých důsledcích k postupné degradaci 
jejich uživatele na druhořadou úroveň výrobce, který bez technického zázemí obvykle neobstojí v 
tvrdém konkurenčním prostředí. Proto je možno považovat otázku udržení resp. renesanci 
metalurgického výzkumu  za vysoce aktuální jak z věcného tak časového hlediska. 

 

 

2.  PROBLEMATIKA VÝZKUMU A VÝVOJE  ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO    
HUTNICTVÍ 

 V České republice podobně jako na Slovensku  bylo hutnictví a strojírenství tradičním 
zdrojem prosperity a výkonnosti národního hospodářství. Vzhledem k tomu, že neoplýváme přírodními 
zdroji, bude důraz na vysoký podíl vložené lidské práce v našich výrobcích daný stupněm poznání 
nezbytným předpokladem úspěšnosti. V tom je poslání a úkol vědecko-výzkumné základny. Na 
případě hutnictví a strojírenství lze konstatovat vysokou náročnost na prováděný výzkum ať už z 
hlediska finančního zabezpečení ověřovaných technologií, doby výzkumných řešení, tak požadavků 
vysoké kvalifikace výzkumných pracovníků i náročnosti přístrojového a poloprovozního vybavení. 

 Je známo, že světový vývoj v oblasti metalurgie a materiálů se stále více soustřeďuje nejen na 
získání vzájemných konkurenčních výhod, ale rovněž na konkurenci alternativních materiálů 
vytlačujících slitiny železa z jejich dlouholetých a standardních pozic. Jsme svědky dynamického 
vývoje nových úsporných metalurgických technologií, podobně jako orientace na zajištění komplexu 
vyšší kvality a nových vlastností ocelí, resp. slitin železa [1,4]. Přes nemožnost jejich vyčerpávajícícho 
vyjmenování lze uvést alespoň např. přímou redukci železa vzhledem k reálnému nedostatku koksu v 
blízké budoucnosti, nové způsoby rafinace oceli z pohledu blížícího se deficitu čistého kovového 
odpadu, úsporné a operativní válcovací technologie jako zavádění tzv. minimilů nebo přímého lití 
tenkých pásů. 

 Podobně lze uvést požadavky na finální úpravu vlastností, povrchového ošetření, výrobu 
meziproduktů atd. Zvláštní otázku představují tzv. řešení vývojovým „skokem“ představující zatím 
neznámé a neověřené technologie typu  např. plazmové rafinace, nebo nové materiály vzniklé 
kombinací kovů a nekovů atd. Z technicko-ekonomického hlediska jsou vážné problémy způsobovány 
absencí výzkumu plánování a logistiky výroby, organizace práce, stejně jako optimální využití lidských 
a přírodních zdrojů vzhledem ke vzdálenější, nicméně reálné budoucnosti [4]. 

 Je pochopitelné, že řešení výše uvedených problémů přesahuje možnosti jednotlivých hutních 
podniků přes jejich silný ekonomický potenciál. V průmyslových zemích (Německo, Francie, Benelux, 
ale i  Polsko) dochází vedle podpory výzkumu vlastními podniky k soustřeďování prostředků i sil pro 



vývoj mnohdy i konkurenčních partnerů. Rovněž lze indikovat jednoznačný zájem státu na podpoře 
řešení v těchto strategických oblastech. 

 

 

3. VÝZKUMNĚ-VÝVOJOVÁ ZÁKLADNA V a.s. VÍTKOVICE 

3.1 Historie vítkovického výzkumu 

 Akciová společnost VÍTKOVICE představuje již  170 let v regionu střední Evropy 
významného a uznávaného výrobce hutních polotovarů, strojírenských výrobků i dodavatele vyšších 
investičních celků. Kvalitní výrobky hutí, jako jsou tlusté plechy, profily, trubky, odlitky i výkovky, 
jsou vedle vlastního prodeje dále uvnitř společnosti finalizovány v jednotlivých strojírenských divizích 
do široké škály strojírenských výrobků. 

 Je pochopitelné, že udržení konkurenčního standardu v řadě hutnických a strojírenských oborů 
bylo a je  nemožné bez kvalitní materiálové základny a vysoké úrovně výrobních technologií. Dá se 
bez nadsázky říci, že vítkovický výzkum doprovázel základní výrobní procesy ve společnosti a 
zejména její rozvoj prakticky po celou dobu její existence. Oficiální založení samostatného ústavu 
výzkumu a vývoje v roce 1946 potvrdilo jeho nezastupitelnou pozici v rozvoji a prosperitě podniku.  

 V průběhu uplynulých padesáti let se vítkovický výzkum vedle řešení problémů vlastního 
podniku stal předním řešitelským pracovištěm resortních a státních úkolů vědy a techniky zabývajících 
se rozvojem metalurgických a materiálových věd pro celou republiku. Z prakticky nepřeberného 
množství úkolů ovlivňujících kvalitativní skoky v technické úrovni státu lze jen pro informaci 
jmenovat např.naši účast při modernizaci a úsporách při vysokopecním provozu, vývoj špičkových 
ocelářských technologií včetně sekundární metalurgie, vývoj speciálních ocelí pro potřeby obrany, 
energetiky, mostních konstrukcí, těžbu uhlí, zemědělský program, podobně jako  komplex  vývoje  
technologie zpracování  a  vlastností  ocelí pro jadernou energetiku atd. [1, 2]. 

 

 

3.2  Současnost vítkovického výzkumu 

 Postavení současného výzkumu a vývoje a.s. VÍTKOVICE navazuje na předchozí tradičně 
vysokou úroveň řešení inovačních potřeb společnosti, nicméně ve změněných podmínkách tržní 
ekonomiky. Je třeba zdůraznit, že vedení našeho podniku (na rozdíl od některých partnerů) odolalo 
lákavým nabídkám řady poradenských firem i příslibu krátkodobých finančních efektů při zrušení 
vlastní výzkumně-vývojové základny v 90. létech a její přesun na pracoviště vysokých škol, případně 
realizujících výrobních provozů. Naopak, z původního sektoru byla utvořena samostatná divize  
Výzkum a vývoj, která představuje v České republice ojedinělou jednotku podnikového výzkumu 
metalurgicko-strojírenského komplexu, a to jak přístrojovým vybavením, kvalitou řešení, tak úrovní 
řešitelského kolektivu.  

 Na rozdíl od výzkumných aktivit u jiných metalurgických výrobců není naše činnost 
soustředěna pouze na krátko a střednědobá řešení, ale řeší navíc úkoly perspektivních metalurgických 
technologií i oblasti materiálových věd budoucnosti. 

 Vlastní výzkumná řešení a služby technického servisu jsou zajišťována v následujících 
útvarech: 

Ústav metalurgie 

Ústav materiálového inženýrství 

Ústav ekologických technologií 

Výrobní servis 

Technický a informační servis  

 

 



 Komplex podpory inovačních aktivit a technického rozvoje podniku a dalších činností lze 
rámcově shrnout do následujících bodů: 

řešení strategických inovačních projektů přesahujících horizont let 2000 až 2005 

řešení krátkodobých a střednědobých úkolů pro potřeby výrobních divizí 

pracoviště operativní technické pomoci při řešení výrobních problémů 

centrum kvalifikované predikce vývoje v daných oborech činnosti 

realizace a poloprovozní ověřování výzkumně-vývojových projektů 

technický a informační servis pro potřeby celé a.s.                       

partner a garant vědecko-technické spolupráce v rámci ČR a zahraničí. 

 

 

 K podrobnějším vysvětlením některých pojmů v oblasti řešitelských činností lze uvést: 

  a) Strategické projekty 

Představují zásadní projekty rozvoje společnosti nebo daného oboru v horizontu budoucích 10 a více 
let. Jedná se o projekty s vysokým rizikem úspěšnosti, nicméně s nadějí dosažení kvalitativních skoků a 
výrazných konkurenčních výhod. V řadě případů dosahují úrovně tzv. badatelského výzkumu a 
přesahují potřeby mateřské společnosti a určují technickou úroveň státu v dané oblasti. Z řešených 
strategických projektů tohoto typu lze uvést např. projekty přímého lití tenkého pásu, aplikace 
plazmových technologií při zpracování tekuté oceli nebo vývoj a aplikace testování vlastností materiálů 
nedestruktivními metodami pomocí malých vzorků. Přitom vývoj špičkové technologie přímého lití 
tenkého pásu je v současné době již v poloprovozním stadiu se vzrůstajícím zájmem partnerských 
organizací jak v ČR tak v blízkém zahraničí o jeho  dořešení  do reálných aplikací. 

  b) Středně a krátkodobá řešení výrobním divizím a.s. 

Jedná se o řešení úkolů nižšího řádu bezprostředně spjatých s výrobními technologiemi a inovací 
sortimentu, resp. obchodními případy výrobních divizí. Jejich řešení přináší efekty v relativně krátkém 
čase(1 až 2 roky) a odpovídá strategii rozvoje daného výrobního oboru, resp. výrobní divize. 

  c) Operativní výzkumná a technická pomoc ve výrobě 

Jde zejména o okamžitou technickou pomoc při řešení výrobních problémů a anomálií, ať už v oblasti 
technologie nebo dosahování komplexu užitných vlastností. Řešení typu „ad hoc“ přináší okamžitý 
efekt, nicméně jde o nekoncepční způsob vstupu vědecko-výzkumné základny do výrobního postupu 
bez možností prevence, většinou až po  vzniku problému. Podstatně dražší a nesrovnatelně náročnější 
variantou operačního zásahu je řešení „post festum“ při vyřizování některých reklamací, havárií, 
neshod již uskutečněné výroby nebo dodávky.  

V obou případech se většinou jedná o náhražkové a někdy i méně kvalitní řešení bez možností různých 
variant, potřebné přípravy, s termínovými stresy atd. 

  d) Výzkumné řešení pro externí zákazníky 

V této oblasti využívá divize svých „nadkapacit“ pro poskytování úplatných služeb výzkumného nebo 
servisního charakteru pro řadu hutních, strojírenských společností nebo výrobců v oblastech 
energetiky, chemie atd. 

  e) Služby technického a informačního servisu, resp. výrobního servisu 

Jedná se o neopomenutelné služby výzkumným a obchodním aktivitám společnosti v oblastech 
normalizace, vědecko-technických informací, patentoprávní ochrany a zlepšovatelství, podobně jako 
interní i externí nabídka drobných výkovků a odlitků prakticky z jakýchkoliv natavitelných kovů a 
slitin do hmotnosti 1 500 kg. Příklad struktury řešitelských aktivit divize Výzkum a vývoj a.s. 
VÍTKOVICE v roce 1998 uvádí obr.1. 

Obr.1 Struktura výkonů divize Výzkum a vývoj 

 

 



4.  NĚKTERÉ  PROBLÉMY  VÝZKUMU  A  JEHO  REALIZACE 

 Jestliže se nám podařilo zachovat a navíc úspěšně rozvíjet vědecko-výzkumnou základnu ať 
už jakékoliv úrovně, je nezbytné ji efektivně využívat. Vzhledem k tomu, že řada následujících úvah 
má charakter přesahující problémy vlastního výzkumu a jeho realizace, dovolím si na ně upozornit v 
tzv. „obecné poloze“: 

 

 

 - priority řešení 

Kvalitní řešitelské kolektivy by měly být využívány zejména na řešení perspektivních úkolů a úkolů 
inovačního rozvoje výrobní jednotky. Stále jsme svědky zanedbávání prevence a přesunu do úrovně 
operativní pomoci, která je vzhledem k minimální časové rezervě i nemožností vratných kroků mnohdy 
provizoriem, navíc bez variantních možností. Je proto oprávněná snaha výzkumníků přesunout své 
aktivity do oblasti preventivních řešení. 

 

 

 - ztráta komunikace - dialogu 

Je pochopitelné, že řešení technického problému bez úzké komunikace s odběratelem, který představují 
technické a obchodní  útvary  výrobní jednotky, nemá naději na úspěch. V této fázi je třeba zdůraznit 
nezbytnost seznámení se výzkumníka s provozními problémy a naopak znalost odběratele s možnostmi 
nabízených výzkumnických služeb a schopnost definice problému, resp. jeho variant. Schopnost 
navázat dialog a udržet jeho pokračování přes řadu možných výhrad i nesouhlasu, platí beze zbytku i v 
oblasti vědy a výzkumu [4]. 

 

 

 - ztráta partnerství 

Je úzce spjata s výše uvedenou ztrátou dialogu. Technické útvary odběratele nepředstavují v dané 
oblasti pro vývojové pracoviště partnera z hlediska odbornosti. Jejich každodenní vytěžování 
výrobními problémy (plnění plánu, zmetky atd.) omezuje nezbytné samovzdělávání v daném oboru. 
Výsledkem je pokles technické dovednosti, neznalost definice problému, jeho priorit a omezení účinné 
spolupráce při jeho řešení. 

 

 

 - problémy obnovy a omlazování řešitelských kolektivů 

Výzkumně-vývojová činnost je ve srovnání s ostatními profesemi „řehole“. Ať už se to týká vysokých 
nároků na studium a dlouhodobou přípravu mladých výzkumníků, mnohdy nedoceněnou práci ve 
výzkumu a vývoji, nutnost neustálého doplňování světových poznatků, schopnost komunikace s okolím 
a zejména s praxí atd. 

Není divu, že se do výzkumných ústavů mladí lidé nehrnou a omlazování těchto kolektivů bývá 
problém. Jedním z možných řešení, které úspěšně aplikujeme v našem případě, je cílená příprava 
vybraných školských doktorandů na konkrétní rozvojový obor dané výrobní divize nebo na pozici 
zabezpečovaného oboru výzkumné činnosti přímo na divizi Výzkum a vývoj. Kromě vysoké kvality 
zvolených doktorandů, zabezpečení jejich rozvoje i vlastní práce formou řešení dílčích úkolů je 
nezanedbatelná i vysoká jistota budoucího zaměstnání takto vychovávaného mladého pracovníka i jeho 
budoucí pozice v dané profesní oblasti. 

 

 

 - snaha po okamžitých efektech výzkumu 

Řada odběratelů vědecko-výzkumných řešení očekává za vložené prostředky do vývoje pokud možno 
okamžité efekty. V této souvislosti je třeba upozornit na dva zásadní problémy (viz obr.2). Použijeme-li 



úsměvné Murphyho zákony, lze při definici manželky ve třech kategoriích - krásná - inteligentní - 
věrná  (nebo dobrá kuchařka)  určit s vysokou pravděpodobností pouze dvě vlastnosti, třetí je silně 
nejistá. Obdobu pro oblast výzkumu a vývoje představují kategorie  peníze - čas řešení - předmět 
vývoje. Za daného předmětu řešení a omezených peněz je obtížná definice času, podobně jako při 
daném čase a peněz není jistá úspěšnost vytyčených záměrů atp. [5]. 

Druhou z příčin nervozity nad zdlouhavým návratem vložených prostředků do vývoje je mnohdy 
neznalost zákonitostí inovačního cyklu. Dovolím si znovu uvést časový průběh vložených a 
navrácených prostředků podle [3; 6] - viz obr.3. Od vzniku inovační příležitosti až do získání prvních 
zákazníků je třeba počítat s mínusovým  cash flow daného cyklu, návratnost se projeví teprve v periodě 
profitu dané inovace. Přitom u spotřebního zboží se zkrácení doby inovačního cyklu na 5 let považuje 
za úspěch [7]. Při odborně, finančně i časově náročném vývoji v oblastech metalurgie a materiálového 
inženýrství budou tyto inovační cykly rozhodně mnohem delší. 

 

 

 

 
Obr.2 Vztah faktorů ovlivňujících výzkum a vývoj 

 

 

 - nekoncepčnost rozvoje 

Řada odběratelů výzkumných řešení nepostupuje z hlediska dlouhodobé koncepce svého postavení na 
trhu, převažují požadavky okamžitého řešení „pálivých problémů“, chybí provázanost s investičními 
záměry na jedné straně a vývojovými trendy v oblastech společenské spotřeby včetně exportu. 
Výsledkem je někdy omezení nebo dokonce nevyužití řešeného problému, byť s vysokou úrovní 
daného řešení. 

 

 

 

 

 

 
Obr.3 Schéma finančních toků při časovém průběhu inovačního cyklu 

 

 

 - nedokonalá legislativa a zájem státu 

Ochromení aplikovaného výzkumu v řadě odvětví od začátku 90. let lze přičíst řadě faktorů. Vedle 
rázného přechodu na poměry tržního hospodářství a snahy nahradit výzkum levným nákupem byť 
druhořadých licencí a technologií, byla i státem deklarovaná podpora vědě v drtivém poměru 
soustředěna na ústavy Akademie věd, příp. odborná pracoviště vysokých škol. Jejich zatím stále velké 
odtržení od průmyslu a zejména nedostatečná kritéria pro využití vložených prostředků pro potřeby 
národního hospodářství nevedou k očekávaným efektům, které by věda a výzkum měly pro obyvatele 
našeho státu přinášet. Tzv. „salónní“ výzkum, který je hodnocen pouze autorským indexem publikací 
sice deklaruje úroveň vědění národa, ale až na malé výjimky však zásadně neovlivňuje dominantní 
odvětví národního hospodářství. V této souvislosti je třeba upozornit na těžký život aplikovaného 
výzkumu, který si musí na sebe vydělat, na druhé straně nutno ocenit renesanci zájmu některých 
resortů o cílenou podporu výzkumných a technických řešení, např. v projektech rozvoje MPO [8]. Za 
velkou šanci lze považovat i připojení České republiky podobně jako Slovenska k 5. rámcovému 
programu EU, kde by podle vzoru okolních zemí jako je např. Rakousko, neměla být spolupráce na 
řešení technických a průmyslových oborů z naší strany „Popelkou“.  



Za neméně významné z pohledu podpory průmyslu lze považovat i připravované legislativní změny 
ulehčující např. nákup přístrojů  a vybavení sloužících výzkumu a vývoji, podobně jako bezcelní dovoz 
špičkových technologií atd. [9]. 

 

 

5. ZÁVĚR 

 Předložený článek uvádí některé aspekty práce aplikovaného výzkumu a vývoje v a.s. 
VÍTKOVICE a cesty k jeho cílenému využívání jak pro potřeby vlastní společnosti, tak v oblasti 
vývoje některých špičkových technologií pro potřeby metalurgie a strojírenství. V obecné poloze, bez 
nároku na vyčerpávající přehled pak byly diskutovány některé problémy a brzdné síly omezující 
efektivní využití aplikovaného výzkumu a vývoje ke zvýšení prosperity společnosti nebo daného 
oboru. Jejich eliminace může do značné míry přispět k obnovení tradiční  pozice silné metalurgické a 
strojírenské základny  v obou zemích bývalého Československa. 
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