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Tři čtvrtiny drátu z bohumína 
směřovaly loni za hranice
BOHUMÍN Pandemie koronaviru zejména ve druhém čtvrtletí 2020 ovlivnila hospodaření ŽDB Drátovna, což se projevilo v meziročním snížení produkce a 
také tržeb. Tržby díky vypnutí evropské ekonomiky ve druhém čtvrtletí meziročně poklesly o 12 procent. 

TOMÁŠ ŽELAZKO

„Rok 2020 byl poznamenán vy-
puknutím celosvětové korona-
virové epidemie a už je jasné, že 
její důsledky budou daleko hlub-
ší, než se původně očekávalo. A 
to nejen zdravotní, ekonomické 
nebo politické, ale i takové, kte-
ré na dlouhou dobu ovlivní naše 
životy. Ve světle nepříznivého 
vývoje koronavirové krize jsou 
výsledky společnosti přijatelné 
zejména díky investiční činnosti, 
rozložení podnikatelského rizika, 
které se vhodně odráží ve výrob-
kové skladbě naší produkce,“ uve-
dl předseda představenstva ŽDB 
Drátovna Petr Adamek.

ŽDB Drátovna meziročně vyro-
bila a prodala o 6 procent méně 
tažených drátů a drátěných vý-
robků. Tržby díky vypnutí ev-

ropské ekonomiky ve druhém 
čtvrtletí meziročně poklesly o 12 
procent. 

„V oblasti obchodu jsme ov-
šem využili výrazné poptávky 
po našich výrobcích v odvětví 
zdravotechniky, bílé techniky, 
nábytkářského průmyslu a v 
druhé polovině roku i automo-
bilového průmyslu. Nad rámec 
obchodní strategie zaměřené 
na prodej výrobků s vyšší přida-
nou hodnotou jsme udrželi naše 
tradiční trhy, rozšířili portfolio 
zákazníků a byli jsme schopni 
najít další rezervy v nákladové 
struktuře,“ zhodnotil hospoda-
ření roku 2020 předseda před-
stavenstva. 

Bohumínská firma loni nejvíce 
ze svých produktů prodala drát 
pro spojovací součásti pro tváření 
za studena, drát pro výrobu ma-
trací, leskle tažený drát a lanový 

drát. Podíl exportu na celkovém 
prodeji loni dosáhl 76 procent, 
přičemž rozhodujícími exportní-
mi regiony jsou trhy zemí západ-
ní a střední Evropy. 

„Z nových loňských zakázek 
ze zahraničí stojí za zmínku na-
příklad dodávka těžních lan pro 
čínský černouhelný trh nebo spe-
ciální čtyřkilometrové lano pro 
lanovku na Lomnický štít ve Vy-
sokých Tatrách,“ dodal Petr Ada-
mek.

Dceřiná společnost Třinec-
kých železáren ŽDB Drátovna 
ročně vyrábí téměř 130 tisíc tun 
za studena taženého drátu a vý-
robků z drátů. Hlavní výrobkové 
portfolio tvoří především taže-
ný patentovaný drát, tažený ne-
patentovaný drát, žíhaný drát, 
ocelová lana, pružiny a kovové 
tkaniny. Zaměstnává téměř tisí-
covku lidí.Mořírna drátu v ŽDB Drátovna. Foto: archiv TŽ

R O Z H OVO R

„Investice posilují portfolio 
výrobků a posouvají nás dál“
BOHUMÍN S rozsáhlými investice-
mi začala společnost ŽDB Drátov-
na v roce 2016. Od té doby dce-
řiná firma Třineckých železáren 
proinvestovala 1,072 miliardy ko-
run se snahou posílit svou pozici 
zejména na evropských trzích. 

„Cílem modernizace je posílit 
portfolio firmy v oblasti výroby 
drátů pro další zpracovatelský 
průmysl, jako je výroba spojo-
vacích součástí, ložisek a jiných 
aplikací včetně uplatnění v auto-
mobilovém průmyslu. Tak jako 
v předchozích letech i rok 2020 
byl ve znamení větších investic v 
ŽDB Drátovna, které společnost 
posouvají dále,“ říká v rozhovoru 
předseda představenstva bohu-
mínské firmy Petr Adamek.

?  Co se vám loni podařilo?
K významným investičním ak-
cím patřily investice do oblasti 
ekologie, konkrétně rekonstruk-
ce skladu chemických látek na 
provoze TPD, výstavba zásob-
níků na využitou kyselinu na 
pracovišti regenerace kyselin 
provozu TND a rekonstrukce 
vodního toku Bajcůvka.

Rekonstrukce zatrubnění vod-
ního toku Bajcůvka byla realizo-
vána v souvislosti s další stavbou, 
kterou je expediční hala TND, 
pod níž tento vodní tok proté-
ká. Expediční hala provozu TND 
významným způsobem ovlivní 
logistiku provozu a vytváří kom-
fortní prostor pro uskladnění ex-
pedovaného materiálu, bez rizika 
jeho poškození nebo zrezivění.

Pro oblast řízení výroby jsme 
zavedli vyčítání dat s výrobních 
agregátů provozu TPD po vzoru 
provozu TND a zavedli jsme sledo-
vání výrobních toků a odvádění 
výroby s využitím čárových kódů.

?  Investovali jste také do zlepšení 
pracovních pomínek zaměstnanců?
Podařilo se nám významnou mě-
rou zlepšit sociální zázemí našich 
pracovníků rekonstrukcí kantýny 
- jídelny na drátovenské části a re-
konstrukcí centrálních šaten pro 
provozy TND, Lanárna a Pérovna.

Nadále věnujeme pozornost 
zlepšování pracovních podmínek 

našich zaměstnanců, pokračuje-
me s rekonstrukcemi výrobních 
a administrativních budov. V této 
činnosti budeme pokračovat i v 
dalších letech.

?  Loni jste za realizované investice 
získali ocenění ...
Získali jsme nominaci na Cenu 
Olomouckého kraje za přínos v 
oblasti životního prostředí, která 
je uznáním za kladný přístup k ži-
votnímu a pracovnímu prostředí. 

?  Jaké investice plánujete v letoš-
ním roce?
Největší akcí je modernizace pa-
tentovny na provoze TPD v hod-
notě 310 milionů korun. Dále 
plánujeme zasíťování provozu 
Lanárna pro on-line sledování 
strojů a zavedení odvádění vý-
roby pomocí čárového kódu. 
Na provoze Pérovna připravuje-
me instalaci brusky na brouše-
ní per, přičemž jedna moderní 
bruska umožní odstavit 3 za-
staralé brusky se zásadním do-
padem do produktivity a kvality 
výrobků. Na Šroubové mořír-
ně budeme řešit monitorování 
mořírenských operací, tak aby 
mohly být nastaveny a dodržo-
vány receptury.

?  Která ze zakázek byla loni pro 
vás nějak významná?
Významných zakázek je celá řada, 
nicméně pro mne je srdeční zále-
žitostí naše tradiční dodávka pro 
největší atrakci Vysokých Tater, 
lano pro lanovku na Lomnický 
štít. 

Více než 4kilometrové lano do-
dáváme pravidelně, interval jeho 
výměny je asi šest let. Jeho výroby 
trvá dva týdny.  (tož)Firma loni získala ocenění.

Ždb drátovna přispěje 
nemocnici na defibrilátor
BOHUMÍN Šanci na přežití při sr-
deční zástavě zásadně zvyšuje 
použití defibrilátoru. Nový spo-
lehlivý defibrilátor Lifepak LP20e 
včetně stimulace a saturace krve 
kyslíkem se chystá koupit Bohu-
mínská městská nemocnice. ŽDB 
Drátovna nemocnici přispěje 
částkou 100 000 korun.

„Dar ŽDB Drátovny pokryje 
zhruba polovinu nákladů na po-
řízení nového přístroje, který 
doplní naše vybavení. Jsme velmi 
potěšeni tímto milým gestem po-
moci,“ říká manažer pro léčebnou 
péči Bohumínské nemocnice Petr 
Beneš.

Firma věnovala Bohumínské 
nemocnici sponzorský dar již 
několikrát. V posledních letech 
například poslala finanční pro-
středky na nákup nových antide-
kubitních matrací, vybavení chi-
rurgických sálů a podobně. 

„Patříme k největším zaměstna-
vatelům na Karvinsku jsme nedíl-
nou součástí regionu, v němž naši 
zaměstnanci žijí. Bohumínskou 
nemocnici mnozí z nich určitě 
navštěvují, proto jsme se rozhod-
li směřovat sponzorské dary do 
tohoto zdravotnického zařízení,“ 
uzavírá předseda představenstva 
ŽDB Drátovna Petr Adamek.  (pmj)

Defibrilátor bude sloužit i na operačních sálech. Foto: archiv nemocnice
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