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Abstrakt 

Proměna rychlosti a hloubky mezinárodní ekonomické integrace zvyšuje její význam 

na globální systém více než kdy předtím. Po politických změnách v Česku jsme svědky růstu 

zahraniční aktivity firem, které nyní mají přístup k liberalizovanému globálnímu 

ekonomickému prostředí. Jako předmět zájmu byl zvolen tradiční český výrobce tužek 

KOH-I-NOOR Hardtmuth. Jedná se o jednoho z hlavních výrobců kancelářského zboží 

s dlouhou historií a známou značkou, který svádí souboje se svými soupeři na globálním hřišti. 

Po převzetí od PPF v roce 2000 se dlouholetý ředitel a nyní i vlastník Vlastislav Bříza rozhodl 

vytvořit holding, který by následoval úspěch v průmyslu s kancelářským zbožím. Holding tak 

v současnosti funkčně propojuje rozdílná průmyslová odvětví. Teoretický rámec poskytuje 

koncept globálních produkčních sítí, jež byl vyvinut geografy ve Velké Británii. 

Z geografického hlediska má výroba tužky zdroje surovin geograficky velmi rozptýleny. 

To vede ke zkoumání, jak jsou tyto zdroje propojeny a jakou cestou dosáhne výrobní proces 

finálního stavu. Dalším patrným jevem je koncentrace výrobců kancelářského zboží 

v Jihočeském kraji. Tento region, zdá se, může mít hodnotnou tradici a know-how ve výrobě 

kancelářských pomůcek. 

Klíčová slova: globální produkční sítě, KOH-I-NOOR Hardtmuth, globalizace, výroba tužek, 

papírnické zboží 

 

 

Abstract 

The dynamic change of pace and depth in international economic integration is making its 

impact on the global system more significant than ever before. After political changes 

in Czechia we have witnessed the growth of foreign economic activity by firms, which are now 

allowed to be part of liberalized global economical environment. The subject of interest chosen 

is the traditional Czech pencil manufacturer KOH-I-NOOR Hardtmuth. Which is one 

of the leading stationery producers who competes with its rivals on a global pitch. This 

company has a long history and trademark in manufacturing stationery goods. In 2000 after the 

takeover from PPF in 2000 longterm CEO and now owner Vlastislav Bříza, decided to create 

a holding that would follow the success in the stationery goods industry. This would 

functionally connect the various industries. Theoretical background is provided by global 

production networks, recently developed by geographers in Great Britain. From a geographical 

perspective, pencil manufacturing has its sources traditionally dispersed. This leads 

to investigating how these sources are connected and the way the production line reaches 

the final end product. Another noticeable phenomenon is the concentration of stationery 

producers in South Bohemia. This  region may have valuable traditional know-how 

in manufacturing of office accessories, this notion will be explored and discussed.  

Key words: global production networks, KOH-I-NOOR Hardtmuth, globalization, pencil 

manufacturing, stationary goods 
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1 Úvod  

Tato práce se zaměřuje na studium procesů globalizace v ekonomice na příkladu tradiční 

české firmy a reaguje na její rozvíjející se aktivity v zahraničí v nedávné době. Výzkum 

je zaměřen na firmu KOH-I-NOOR Hardtmuth, po staletí působící v mých rodných Českých 

Budějovicích. V současnosti je tato firma začleněna spolu s firmami z jiných odvětví průmyslu 

do mateřského holdingu KOH-I-NOOR. Ten je veřejnosti poměrně dobře znám také z důvodu, 

že o něm bylo v posledních letech publikováno nespočet novinových a televizních zpráv 

a reportáží, popisujících též zahraniční aktivity této dnes již tradiční, stále čistě české, 

společnosti.  

Výrobkem, který firmu proslavil, se stal jeden z nejběžnějších nástrojů v lidském životě, 

dřevěná tužka. Proces produkce tužky se od časů vynalezení základních výrobních postupů 

dramaticky nezměnil. Na druhou stranu, pro tvorbu konečného výrobku je potřeba získat 

materiál, jehož přírodní zdroje jsou geograficky velmi rozptýleny. Důkazem budiž i následující 

příklad z historie. Již v roce 1958 vyšla esej od ekonoma Leonarda Reada s názvem Já, tužka, 

zahrnující informace o různorodých zdrojích pro výrobu jednoduché tužky. Pomocí tohoto 

příběhu autor nastínil působení neviditelné ruky volného trhu a obhajoval koncept vycházející 

ze zásadní práce Bohatství národů od autora Adama Smithe. V dalších letech na propagaci 

a pokračování tohoto pojednání o tužce spolupracoval i Milton Friedman. Samotná tužka však 

v dnešní době pro producenta psacích potřeb nestačí. Pro svoji konkurenceschopnost je nucen 

rozšiřovat portfolio a vyrábět i další kancelářské či umělecké zboží.  

Práce pro potřeby teoretického rámce využívá geografického konceptu globálních 

produkčních sítí vycházejícího z manchesterské školy okolo profesora Petera Dickena. 

Za hlavní bod této teorie lze považovat důraz na pozici členů zapojených ve vzájemně 

propojené síti. Výhodou konceptu je zahrnutí všech důležitých činitelů a nezávislost 

na geografickém měřítku (Coe et. al 2008).  

KOH-I-NOOR Hardtmuth je jednou z firem, která na našem území působí již několik 

staletí a úspěšně propaguje zemi svého původu, Česko, v široké světové konkurenci. 

Společnost vyrábí celkem 250 milionů psacích potřeb ročně, do jejího sortimentu patří 5000 

výrobků, které putují k zákazníkům do všech koutů světa. Ve svém oboru se pyšní několika 

prvenstvími. Jako první v roce 1950 představil tužku zvanou verzatilka, jako jediný na světě 
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vyrábí waxkvarely, přišel na trh s tužkou zvanou Magic, což je unikátní tužka která obsahuje 

tuhu z několika barev. Společnost jako první (1889) stanovila dnes již obecně užívané označení 

HB (též znamená zkratku spojení Hardtmuth Budweis) pro příslušnou tvrdost tuhy. 

V současnosti se nachází na děleném 3. - 4. místě ve světové konkurenci výrobců školních, 

kancelářských a uměleckých potřeb tzv. velké pětky: Faber-Castell, Schwan-STABILO, BIC, 

Steadtler a KIN. Segment výroby těchto potřeb se v čase příliš nemění a hráči na tomto trhu 

si dlouhodobě drží své pozice.  

Díky úspěšnému působení na trhu s kancelářskými, školními a jinými potřebami 

se holding KIN v posledních letech progresivně rozrůstá a zapojuje pod svá křídla i jiná 

odvětví. Prvním cílem této práce je pokus o rozklíčování vzájemné kooperace mezi různými 

závody holdingu. I přes výše zmíněné stabilní prostředí oboru se firma nevyhne průběžným 

změnám ve světovém dění. Vlivem politických a ekonomických událostí v minulém roce 

výrazně poklesl prodej výrobků KOH-I-NOOR Hardtmuth na zásadním ruském trhu a vedení 

se proto rozhodlo, než aby muselo propouštět české zaměstnance, po 11 letech ukončit výrobu 

v čínském městě Nanjing. Vyvstává tedy otázka vedoucí k dalšímu cíli práce, jak se poté 

proměnila územní dělba práce mezi továrnami KOH-I-NOOR Hardtmuth. Vzhledem 

k rozmístění a vysokému počtu výrobních závodů bude proveden pokus o zjištění výrobních 

úkonů jednotlivých továren. S tím souvisí také cíl zmapování původu vstupů materiálu 

do továren začleněných do výroby KOH-I-NOOR Hardtmuth a následné směry výsledných 

dokončených produktů na cestě k zákazníkům. Jako poslední se následující řádky snaží 

o zhodnocení působení ostatních hráčů na poli výroby psacích potřeb shodně 

sídlících Jihočeském kraji. 
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2 Teoretická část 

2.1 Globalizace 

Globalizací lze v geografii rozumět postupný proces proměny úrovně 

měřítka, kdy se mnoho aktivit přesouvá z lokální úrovně na úroveň regionální až úroveň 

globální (Coe, Kelly, Yeung 2013). Srovnání měřítek i s příklady daných celků přehledně 

nabízí vložená Tabulka 1. Projevem globalizace je mimo jiné i zvýšená mobilita kapitálu 

způsobená odstraněním mnoha tradičních překážek během tzv. neoliberální politiky deregulace 

v 70. letech, poté co byl svět donucen reagovat na nedávné krize systému založeného 

na Keynesiánství (tzv. prosperující/blahobytný stát), který fungoval od konce druhé světové 

války až do začátku 70. let. V této době byla celosvětová ekonomika založená na systému 

pevných směnných kurzů hlavních měn s bází dolarem vázaným na zlato. Tento stav byl 

stanoven na sklonku druhé světové války v americkém městě Bretton Woods, odtud přejímající 

své označení Brettonwoodský systém. Součástí této dohody bylo i založení hlavních institucí 

sloužících k fungovaní tohoto systému, Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. 

Pro veřejnost je doba politiky neoliberalismu, jako politiky kriticky reagující 

na sociálnědemokratické Keynesiánství, představována například osobnostmi Ronalda 

Reagana případně Margaret Thatcherové (Peet, Chatterjee, Hartwick 2011). Kapitál v dnešním 

světě oproti minulosti putuje mezi zeměmi bez větších zábran a vytváří zdání, že budoucnost 

regionů je v rukou vedení velkých nadnárodních společností, které mohou přemístit své místo 

působnosti téměř bezproblémově do jiné části světa. Velký vliv na proces globalizace má také 

vývoj informačních (zpracování dat) a komunikačních (přenos dat) technologií, který 

v posledních letech v souvislosti s konkurenčním soubojem největších hráčů tohoto oboru 

nabral vysoké tempo a umožnil tak rychlý přenos kodifikovatelných informací. Základním 

prvkem infrastruktury přenosu informací na velké vzdálenosti jsou satelitní systémy spolu 

se sítí optických kabelů vedených po dnech oceánů. V neposlední řadě podpořilo růst 

globalizace výroby také zlepšení způsobů dopravy, konkrétně využívání letadlové dopravy či 

tzv. kontejnerizace, kdy se velmi zásadně snížila doba pobytu zásilky v přístavech a urychlila 

pohyb zboží k zákazníkovi (Dicken 2011). Výše zmíněné vedlo k fenoménu „smršťování 

prostoru“ (autorem termínu je geograf David Harvey) a též vytvoření nového způsobu dodávek 
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označovaným „just in time“ 1, který poskytuje alternativu k tradičnímu „just in case“ 

Coe, Kelly, Yeung 2013; MacKinnon, Cumbers 2011; Sýkora 2000).   

Tabulka 1: Měřítka geografického zájmu 

globální 

makroregionální (EU, ASEAN) 

národní 

regionální (Sillicon Valley) 

městský (New York) 

lokální (sousedství) 

pracovní/domácí 

tělo jednotlivce 

Zdroje: Coe, Kelly, Yeung 2013; MacKinnon, Cumbers 2011 

Mezinárodní ekonomická integrace není jevem pozorovaným pouze v posledních letech. 

Probíhala už dávno v minulosti, ale lišila se v síle vztahů mezi aktéry. V současnosti jde často 

o nerovné postavení, kdy jsou členové procesu produkce hierarchicky uspořádáni (Blažek 

2012). Za předchůdce globalizace lze považovat historickou etapu ve světové ekonomice 

zvanou internacionalizace, v níž zjednodušeně probíhal mezinárodní obchod se zbožím 

vyrobeným v jednotlivých státech (Sýkora 2000; 59). Při vnímání globalizačních procesů je 

třeba mít na paměti, že existuje silná diferenciace mezi oblastmi světa v síle zapojení 

do fungování globálního systému (Coe 2011) 

V hodnocení působení globalizace a nadnárodních společností se objevují protiklady 

v názorech některých odborníků. Část je přesvědčena, že může sloužit jako nástroj rozvoje, 

někteří naopak jako prosté využívání slabších států (Peet, Chatterjee, Hartwick 2011; Gregory 

2009). Objevují se i zmínky, kdy globalizace způsobila deindustrializaci dříve úspěšných 

tradičních regionů (Hudson 2011). Na druhé straně byly sledovány jevy, v nichž automatizace 

výrobního procesu podpořila setrvání NNS v zemích s relativně vysokými náklady na pracovní 

sílu. (Gregory 2009) 

                                                 
1
 Systém dodávek označovaný jako „just-in-time“ se vyznačuje tím, že dodávaný materiál putuje v menším 

objemu v krátkých časových intervalech. V této souvislosti se snižuje objem skladových zásob, jež vede 

v konečném důsledku i k úsporám vyplývajících ze snižování potřebného počtu zaměstnanců. Při této strategii 

nastává geografické i funkční sbližování dodavatelů a konečných zákazníků (Dicken 2011). 
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Novým jevem v současné globalizaci aktivit se stává návrat výrobních aktivit firem 

do své mateřské země (v angličtině pod pojmem reshoring). Společnosti se v posledních letech 

potýkají se zmenšováním výhod výroby v méně rozvinutých zemích. Například jde o rostoucí 

náklady na dopravu, energie nebo mzdy v oblastech, kam právě z těchto důvodů výrobu 

plánovaně přesunuly. Málokdy se ovšem stalo, že by firmy v minulosti přesunuly i svoje centra 

výzkumu a vývoje, případně ústředí společnosti. Věří se totiž, že základ konkurenceschopnosti 

firem leží právě v tomto odvětví a nikoliv v oblasti samotné výroby (Bailey, De Propris 2014). 

Protože globalizace probíhá delší dobu, během níž se vyvíjí, objevují se snahy 

o rozčlenění globalizace na dílčí fáze. S jedním návrhem přišel Cooke (2005), kdy definuje 

tzv. globalizaci 1 a globalizaci 2. V globalizaci 1 se velmi zjednodušeně jednalo o snahu 

zajištění surovin a pracovní síly v levnějších oblastech. Naproti tomu globalizace 2 se vyvinula 

v souboj v hledání talentů, kteří mohou posunout firmu svými inovacemi a know-how 

(Blažek 2012). 

2.2 Globální produkční sítě (GPN) 

„Postupem času se stává jasnější, že klíčovým hybatelem světové ekonomiky již nejsou 

národní ekonomiky ani nadnárodní společnosti, ale spíše regionálně či globálně rozvětvené 

řetězce či sítě zapojené do tvorby zboží nebo služeb“ (Coe 2011, str. 99). Na samém počátku 

studia globálních sítí stál se svým výkladem světového systému typu "jádro-periferie" 

Immanuel Wallerstein (Blažek, Uhlíř 2011). Termín hodnotové řetězce nebo zvyšování 

hodnoty proslavil v 80. letech Michael Porter (Henderson et. al 2002). V návaznosti na něj 

Gereffi a jeho kolegové přišli s konceptem Globálních komoditních sítí (GCC) a později též 

Globálních hodnotových sítí (GVC) (Wood, Roberts 2011). Jako poslední z této skupiny 

příbuzných teorií vznikla v oblasti anglického Manchesteru teorie Globálních produkčních sítí 

(GPN). V posledních letech se ale tyto tři teorie k sobě přiblížily natolik, že je obtížné je od 

sebe zásadně rozlišit (Blažek, Uhlíř 2011). Jádro všech tří konceptů je shodné: postupným 

vývojem bylo dosaženo situace, kdy je propojení vztahů, funkcí, operací během výroby, 

distribuce a spotřeby zboží geograficky vzdálené (Coe et al. 2008). Jedním z odlišujících prvků 

teorie GPN by mělo být zaujetí pro zkoumání vlastnických vztahů společností a také role státu 

(podle některých viz Blažek, Uhlíř 2011 ovšem stále nedostatečné) v nastavování pravidel 

přeshraniční ekonomické aktivity společností. Dalším rozdílem vůči starším teoriím 

GCC/GVC může být zakomponování vlivu historie a její vliv na formování budoucího vývoje. 
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GCC/GVC se zabývá problematikou v jednoduché lineární rovině a nabízí spíše uzavřený, stále 

navazující pohled na věc. Naopak GPN se snaží o složitější zasíťování mezi aktéry 

(Coe et all. 2008). 

Výsledné znázornění vztahů mezi aktéry v procesech GPN nabízí Dicken (2011) 

viz Obrázek 1. Ten uvádí, že prostřední část grafu by se měla vnímat jako kruh spíše 

než řetězec. Hlavním zdrojem konkurenceschopnosti jsou nevýrobní činnosti. Služby jako 

výzkum a vývoj, systém prodeje nebo povědomí o značce mezi zákazníky (Dicken 2011). 

GPN pracuje se systémem zpětných vazeb ve směrech producent-subdodavatel a také 

producent-zákazník. Koncept dále představuje i proces produkce ve dvou směrech, 

horizontální mezi nastavenými pravidly působení společností, vertikální mezi aktéry produkce 

na rozličných úrovních (Blažek 2012). 

Tato skupina teorií GCC/GVC/GPN má znatelné odlišnosti ve způsobech řízení sítí. 

Původní dělení GCC předložil Gereffi v roce 1994, kdy popisoval dva způsoby řízení GCC, 

předchůdce GPN. Zaprvé, výrobcem řízené sítě vyžadující investice, mnoho vývoje a inovací, 

příkladem budiž obory automobilní, letecký, počítačový. Druhým způsobem řízení je tzv. 

nákupem řízená síť zaměřující svoji konkurenceschopnost na oblast marketingu a prodeje 

samotného s představiteli, jako jsou různé hypermarketové a oděvní řetězce (MacKinnon, 

Cumbers 2011). Toto dělení se ukázalo jako nedostatečné a bylo nutné aktualizovat. V roce 

2005 tým okruhu lidí kolem Gereffiho publikoval novou klasifikaci řízení GPN stanovenou 

podle tří následujících kritérií: a) složitost vyměňovaných informací, b) kodifikovatelnost 

informací a know-how, c) výrobní a inovační schopnost dodavatelů. Z těchto kritérií vyšla 

klasifikace řízení o pěti stupních: tržní, modulární, vztahové, závislé a hierarchické typy řízení 

(Blažek, Uhlíř 2011). Podobnou klasifikací, se kterou se můžeme v literatuře o GPN setkat, 

je klasifikace se dvěma krajními stupni řízení a dvě mezistupni. Jedná se o tzv. krajní typ řízení 

(arms-length market relationships) a vertikální integraci výroby (hierarchical governance) 

spolu s přechodnými kvazihierarchickým a síťovým typem (Blažek, Uhlíř 2011). 
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Obrázek 1: Hlavní prvky GPN 

 

Převzato z: Dicken (2011) 

Celek GPN je dále založen na třech základních konceptech. Prvním z nich je hodnota, 

jež je chápána jako popis fází produkce a procesu přidávání hodnoty konečnému zboží. 

Druhým je síla, vyjadřující rozdělení moci mezi členy sítí (corporate, institutional, colective 

power). Poslední kategorií je regionální zakořenění neboli formální i neformální vztahy mezi 

aktéry v daném prostředí (territorial embedness, network embedness) (Henderson et. al 2002; 

MacKinnon, Cumbers 2011; Blažek, Uhlíř 2011). 

Koncept GPN vysvětluje na příkladu mobilního telefonu Coe (2013) zahrnutím aktérů 

spojených s „životem“ daného výrobku. Na počátku stojí investor, který do celého procesu 

vkládá nezbytné finance. Projekt nejprve ovlivňuje návrhář koncipující vzhled. Na něj navazuje 

inženýr s rozvržením součástek. Výrobek kompletuje dělník, na kterého navazuje řidič 

Vstupy Přeměna na zboží Distribuce Spotřeba 

Technologické vstupy: výzkum, design, kontrola kvality 

Služby: pojištění, lidské zdroje, reklamy, marketing, prodeje, údržba 

Logistické vstupy: přeprava materiálu, produktů, lidí a informací 

Finanční systém (finanční zajištění investic, bankovnictví) 

Regulace, kontrola 

Tok materiálu a produktů 

Tok informací (včetně objednávek) 
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zajištující přepravu k prodavači, jež ho zprostředkovává lidem. Nad celým procesem stojí 

úředník stanovující normy, standardy kvality a pravidla obchodu.  

Ani teorie GPN není bez určitých nedostatků. Ty nejdůležitější se týkají podcenění 

oblasti logistiky, která je přitom velmi důležitá z hlediska objemů a vzdáleností pro společnosti 

uplatňující mezinárodní dělbu práce. Nedostatečná je též snaha objasnit procesy probíhající 

uvnitř společností, které mohou zásadně ovlivňovat chod celého kolosu. Nelze opomenout 

i minimální snahu o pochopení vztahu GPN k přírodním zdrojům a vlivu na životní prostředí. 

Již dříve zmíněné vztahy výrobce-zákazník, ovlivňující organizaci celé GPN, nejsou 

v dosavadních výzkumech založených na konceptu GPN dostatečně zkoumány 

(Blažek, Uhlíř 2011). Posledním nedostatkem je zatím neschopnost zapojení teorie 

do geografické organizace společnosti sdružující v sobě velikostní hierarchii i hierarchii 

z hlediska vyspělosti (Blažek 2012). Předchůdce teorie GPN, starší GVC, patří podle 

Ženka, Kofroň (2012) do skupiny popisných argumentů, proto se u prací na toto téma setkáme 

častěji s popisem než s vysvětlováním kauzalit.  

2.3 Nadnárodní společnosti 

Ze změn vedoucích k proměně fungování ekonomiky profitují nadnárodní společnosti 

(v ang. literatuře TNCs nebo MNCs), vykazující od dob ustanovení nových pravidel 

prokazatelný růst (MacKinnon, Cumbers 2011). Uvolňování restrikcí pro zahraniční investice 

v domácích hospodářstvích vyvolalo jev nazývaný Nová mezinárodní dělba práce (v angličtině 

často pod zkratkou NIDL), kdy se společnosti z vyspělých zemí snaží využít výhodnějších 

ekonomických podmínek rozvojových zemí a proto do těchto míst přesouvají nejjednodušší 

proces výroby (Gregory 2009). Na straně druhé jsou centrály spolu s důležitým výzkumem 

a vývojem společností stále a ještě více než v minulosti v těch nejrozvinutějších aglomerací 

světa. Spolu s nimi se zde zároveň koncentrují navazující služby, jako jsou různé finanční 

a obchodní instituce, objevují se zde i například marketingové nebo softwarové služby 

nejrůznějších druhů (Coe, Kelly, Yeung 2013).  

Vlivem stále se vylepšujících komunikačních technologií dochází v posledním období 

také k přesouvání (offshoring) výkonu i části segmentu určitých služeb s možností výkonu 

na dálku bez přímého kontaktu se zákazníkem např. bankovní a telekomunikační služby 

(back-office). Proces některými nazývaný jako „druhá mezinárodní dělba práce“ se týká 
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především rychle se rozvíjejících zemí s vysokou znalostí angličtiny, Indie, Filipín a dalších 

(MacKinnon, Cumbers 2011). Při snaze o vysvětlení původu NIDL jsou zmiňovány například 

tyto příčiny: rozdělení fází výrobního postupu umožňující zaměstnávat i méně zkušené 

a vyškolené pracovníky; rozvoj dopravy (kontejnerizace, letadlová doprava) umožňující 

levnější přepravu materiálu a zboží na velké vzdálenosti; přesun zaměstnanců v rozvojových 

zemích ze zemědělství k zaměstnáním s nízkým platovým ohodnocením (Wright 2002 s.73, 

cit. v MacKinnon, Cumbers 2011 s.122).  

NNS jsou popisovány jako významné společnosti, které mají dostatek kapitálu 

pro rozvinutí kroků výroby v globálním měřítku. Díky své velikosti a síle mají výhodnou 

vyjednávací pozici s hostitelskými zeměmi a místními dodavateli (Coe, Kelly, Yeung 2013). 

Jedná se o společnosti s možností přeshraniční kontroly ekonomických aktivit a schopností 

snadného přesunu mezi cílovými zeměmi v případě výhodnosti daného rozhodnutí 

(Dicken 2011). 

Vzhledem k povaze prostorového rozložení funkčních jednotek NNS se rozhodování 

o pracovních místech často odehrává ve vzdálených centrálách, které postrádají kontakt 

s podmínkami místního prostředí. Společnosti dělí svým pracovněprávním jednáním 

zaměstnance na dvě skupiny, kdy jedna má se společností uzavřenou plnohodnotnou smlouvu 

a z ní vyplývající jistoty, naopak pro druhou skupinu zaměstnanců společnosti prosazují 

maximální flexibilitu, ve které se odráží charakter uzavřených smluv (Dicken 2011).  

Pro sledování geografického rozmístění nadnárodních společností se nabízí srovnání 

ve čtyřech úrovních firemní hierarchie. Jde o místa zajišťující všeobecnou organizaci 

fungování společnosti, centra výzkumu a vývoje, odvětví marketingu a prodejů a v neposlední 

řadě také samotná místa produkce (Dicken 2011). Prvním třem částem byla krátce věnována 

pozornost v úseku globalizace, proto se text bude věnovat viz Obrázek 2 rozmístění továren, 

mnohem více geograficky rozprostřeném. V této souvislosti nelze hovořit o pravidelném vzorci 

rozmístění továren, jelikož ten se liší v závislosti na odvětví (Dicken 2011). 
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Obrázek 2: Grafické znázornění geografického rozmístění továren nadnárodních společností 

a)                                                           b)                                            c) 

   

Výroba probíhá na jednom místě. 

Výrobky jsou exportovány na světové 

trhy. 

Výrobky na trhy cílových zemí 

jsou produkovány v cílových zemích. 

Přeshraniční prodej není uskutečňován. 

 

Každá továrna vyrábí jeden výrobek, 

který putuje do všech zemí. Z tohoto 

důvodu firma dosahuje úspor z rozsahu.

      d) 

Továrna vyrábí kus výrobku, který 

v řetězci putuje mezi zeměmi. Výstup 

z jedné továrny je vstupem do další. 

Továrny vyrábějí části výrobků,  

které míří do cizí země, kde se kompletují. 

Převzato z: Dicken (2011) 

Je zřejmé, že se nadnárodní společnosti snaží najít a využít pro ně dostatečně 

výhodných rozdílů mezi státy světa a zaměstnat lidi, kteří poskytují: a) znalosti 

a schopnosti b) výhodnější platovou hladinu c) vyšší produktivitu práce d) snadnější 

kontrolu nad svojí prací e) vyšší mobilitu (Dicken 2007). Nástrojem pro rozšiřování 

aktivity společností do zahraničí jsou tzv. přímé zahraniční investice (PZI, v ang. FDI). 

Jejich účelem jsou nejčastěji nabytí a fúze společností, přičemž objem těchto transakcí 

dramaticky roste (Sunley 2011).  

I přes zmíněné skutečnosti není mezinárodní aktivita společností bez omezení. 

V nejméně rozvinutých zemích není dostatečně vyvinuta infrastruktura (v obou 
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významech) a proto jsou investice v takových oblastech pro NNS 

rizikové (Gregory 2009). 

Pomocníkem pro rozšiřování okruhu subdodavatelů jsou pro společnosti 

mezinárodní standardy ISO. Tyto standardy vycházejí ze standardů jednotlivých států 

a označují ty potenciální subdodavatele, u kterých si firma ve stanovených okruzích může 

být standardem jistá. Nejznámějšími standardy jsou ISO9000 (týká se kvality) a ISO14001 

(týká se ochrany životního prostředí a prevence znečišťování). V posuzování národních 

standardů se podmínky v jednotlivých zemích velmi odlišují (Coe, Kelly, Yeung 2013; 

Blažek Uhlíř 2011). Vedle nich do obchodu se zbožím vstupují také další organizace 

zaměřené na hlídání etické spotřeby. Tyto organizace, jako jsou Fair trade či Forest 

Stewardship Council (FSC), tlačí na NNS s cílem zvýšení povědomí o zatěžování 

životního prostředí a o podmínkách členů výrobního řetězce.  
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3 Výzkumné otázky 

Společnost, na kterou je v prvé řadě výzkum zaměřen, patří do holdingu s ročním 

obratem tři a půl miliardy korun. Ten se postupně rozrůstá a zastřešuje mnoho závodů 

a firem rozličných odvětví. Dále v souvislosti s tím, že v dnešním globalizovaném světě 

existuje několik způsobů geografického rozmístění továren nadnárodních společností 

(Dicken 2011) a vzhledem k dlouholeté tradici výroby tužek a nastíněného geografického 

rozprostření vstupů pro tuto výrobu Readem (1958) nás bude v této práci především 

zajímat:  

● Jak jsou zapojeny jednotlivé závody holdingu do tvorby produktů? 

● Odkud pochází materiál a jací dodavatelé se zapojují do výroby 

KOH-I-NOOR Hardtmuth? 

Mezi prvky teorie GPN vystupují i oblasti prodeje a s nimi související marketing 

(Dicken 2011). KOH-I-NOOR Hardtmuth si mezi zákazníky povědomí o své značce 

buduje několik století na domácím trhu i po celém světě. Proto je při vysoké pozici 

společnosti vůči její  oborové konkurenci a v současnosti stále se více integrujícímu světu 

na místě se ptát: 

● Jakými směry a způsoby putuje vyrobené zboží k zákazníkům? 

V Jihočeském kraji je na první pohled zřejmá koncentrace výrobců kancelářského 

zboží, dá se soudit, že za ní pravděpodobně stojí tradice regionu v tomto oboru. 

Po zveřejnění úmyslu v srpnu 2015 utlumit výrobu v čínském závodě, vede, s předchozí 

větou o koncentraci výrobců, tento netradiční krok výrobce, který má ve svém výrobním 

procesu stále velký podíl manuální práce, ke dvěma závěrečným doplňkovým otázkám:  

● Proč společnost opustila výrobní jednotku v Číně? 

● Jaký je vztah a rozdíl mezi společnostmi v oboru výroby kancelářských 

potřeb koncentrovanými v Jihočeském kraji? 
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4 Data a metodika  

Koncept GPN je odborníky označován za popisný výzkum s kauzálními argumenty 

(Ženka, Kofroň 2012). Pro tuto práci byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, kdy 

za účelem získání co největšího počtu informací bylo přikročeno k rozhovorům 

se zástupci firmy. Vzhledem k tomu, že pro průmysl neexistuje souhrnná statistika, jako 

v jiných okruzích geografie, je nutné si informace k analýze skládat dostupnými způsoby. 

Hlavní pozornost práce je zaměřena na KOH-I-NOOR Hardtmuth, od kterého 

se na základě informací zájem rozšíří na potřebné konkurenční okolí a propojení v sítích.  

V případě KOH-I-NOORu bylo přikročeno nejprve k vyhledávání pomocí systému 

sledování medií Anopress IT, kde systém po zadání klíčového slova „Koh-i-noor“ vypsal 

novinové články i přepisy televizních rozhovorů v celkovém počtu 37. Dalším vydatným 

zdrojem pro čerpání informací k základní orientaci v problematice byl Informační 

zpravodaj holdingu KOH-I-NOOR, který vychází v přibližně půlročním intervalu a nabízí 

pohled na konkrétní pracovní stanoviště holdingu. Důležitou součástí zpravodaje jsou 

i rozhovory se zástupci společností holdingu. 

Pro potřeby sjednocení klasifikace ekonomických činností zemí Evropské unie byla 

v roce 2008 Českým statistickým úřadem stanovena klasifikace CZ-NACE. Kategorie 

klasifikace CZ-NACE 32.99 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. zahrnuje ve svém 

vymezení „výrobu psacího náčiní všeho druhu, také mechanického“ a „výrobu grafitových 

tuh do tužek“ (ČSÚ 2016). Zahrnuje tedy i výrobce tužek působících v Česku. Z důvodu 

nastavení množiny vymezení je ovšem tato klasifikace pro práci nevhodná, jelikož 

do stejné množiny spadá mnoho dalších nesouvisejících odvětví. 

Ve vyhledávání aktérů v oboru kancelářských potřeb byl dále využit server 

dodavatel.cz. Vedle toho se velkou výhodou prokázala znalost místního prostředí. 

K dopátrání zahraniční konkurence v oboru existuje pro tento účel databáze členů 

asociace EWIMA. Tato asociace sdružuje evropské výrobce tužek, kterým pomáhá 

v jejich podnikání informováním o platných technických normách. Dále jim na této 

platformě umožňuje vzájemnou komunikaci a zároveň výrobce hromadně zastupuje 

při jednáních s vládami či EU. 
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Pro účel výzkumu byly osobně, telefonicky a emailem kontaktovány firmy 

KOH-I-NOOR Hardtmuth, TUPA, Centropen, Schwan-STABILO, Faber-Castell, 

HS Maschinenbau, NEVA, BDT Hluboká, Staedler UK/DE. Hlavní zdroje informací byly 

díky ochotě získány od tří firem. Doplňující informace drobného charakteru byly 

poskytnuty od dvou dodavatelských firem. 

Ke sběru dostupných statistických ukazatelů bylo zvoleno vyhledávání výročních 

zpráv společností ve Veřejném rejstříku na portálu Ministerstva spravedlnosti 

www.or.justice.cz. Další vyhledávání nabízí servery Ministerstva financí, jež generují 

výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ v Administrativním registru ekonomických 

subjektů. Dále byla z těchto serverů k dispozici data převedená z Veřejného rejstříku 

a Sbírky listin, detailní výpis z RES ČSÚ, Registr živnostenského podnikání, Centrální 

evidence dotací z rozpočtu a Údaje o registraci k DPH. Cenné informace byly k dohledání 

i na webech samotných společností. Mezi firmami jsou podle očekávání velké rozdíly 

ve zveřejňovaných informacích. 

V konečném výběru bylo do textu zařazeno 6 firem: KOH-I-NOOR Hardtmuth, 

Faber-Castell, Schwan-STABILO, Centropen, TUPA, K.S.M.M. a 3 dodavatelé 

KIN Grafit, HS Maschinenbau a BDT Hluboká, kterým se empirická část textu bude 

věnovat. 

Pro prohlížení mapových příloh se vzhledem k předpisům rozvržení bakalářské 

práce hodí více elektronická verze dostupná v repozitáři závěrečných prací. Všechny 

mapy v tomto dokumentu jsou vloženy jako vektorové křivky, tudíž neztrácejí na kvalitě 

při prohlížení v detailnějším módu zobrazení.  

http://www.or.justice.cz/


22 

 

5 KOH-I-NOOR Holding  

V současnosti je oblast produkce tužek začleněna do holdingu KOH-I-NOOR, který 

při svém vzniku z jedné poloviny vzešel z GAMA GROUP a z druhé poloviny z původní 

firmy KOH-I-NOOR Hardtmuth s vybudovaným renomé ve výrobě psacích potřeb 

a dalšího zboží pro oblasti školství, kanceláří a výtvarnictví. Po začlenění daného počtu 

firem byl BBB holding přejmenován na KOH-I-NOOR Holding. V rámci GPN 

je nejzajímavější divize Machinery zahrnující v roce 2016 tři firmy Ponas, Ronas 

a Formex, které si po připojení do holdingu zlepšily svojí upadající hospodářskou bilanci. 

Bohužel je tato divize s KIN H. málo propojená, a proto jí nebude věnován větší prostor. 

Obdobně byl přístup zvolen u divize Energy, funkčně nesouvisející s výrobou 

kancelářských potřeb. 

Obrázek 3: Schématické znázornění holdingu KOH-I-NOOR 

 

Sdružování více firem do holdingu je výhodné, jelikož nabízí prostor pro úspory 

z rozsahu. Takto je uskutečňován společný nákup materiálu, v případě KOH-I-NOOR jde 

například o polypropylen. Množstevní slevy jsou dále uplatněny na nákup energie 

a existence holdingu také zvyšuje důvěru u bank v případě plánování strategických 

investic. Jednou ze základních myšlenek pro vznik holdingu bylo rozprostření rizika 

v případě horších hospodářských výsledků jednotlivých divizí. Stručné znázornění 

hlavních větví holdingu spolu s mapou firem nacházejících se ve střední Evropě 

je k dispozici níže (Obrázek 3 a 4, Tabulka 2). 

 

 

KIN Hardtmuth KIN Energy KIN Machinery GAMA GROUP 

KIN Holding 
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Tabulka 2: Počet zaměstnanců ve vybraných závodech firem v holdingu KOH-I-NOOR 

název společnosti počet zaměstnanců název společnosti počet zaměstnanců 

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. 619 (v sezóně až 1000)  KOH-I-NOOR GRAFIT s.r.o. 14 

   Závod 1 Městec Králové 70 GAMA Group a.s. 400 

   Závod 2 Tiskárna a kartonáž 50    Závod Jimramov 250  

   Závod 3 Tuhárna 32    Závod Trhové Sviny 50 

KOH-I-NOOR Formex 175    Závod Dalečín 70 

KOH-I-NOOR Ronas 251   Závod Litomyšl 30 

KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. 250 KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s. 233 

 

Zdroj: or.justice.cz; IZ KIN HOLDING; vlastní zpracování 

 

Obrázek 4: KOH-I-NOOR Holding ve Střední Evropě 
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5.1 KOH-I-NOOR MACHINERY 

Prvním zástupcem nástrojářské sekce holdingu KOH-I-NOOR je firma Ponas 

se sídlem v Poličce. Firma zaměstnává 250 lidí, kteří jsou zapojeni do výroby především 

výlisků. Po začlenění do holdingu byl proveden přesun nástrojárny a výroby forem 

z českobudějovického závodu KIN H. Logarex právě do Poličky. Hotové výrobky putují 

k zákazníkům do Německa, Francie, Polska, Rakouska, USA, Izraele nebo Surinamu. 

Pro názorný příklad lze uvést, že součástí vozu Porsche Panamera jsou i výlisky 

vyprodukované v tomto podniku. KOH-I-NOOR tedy v tomto případě vystupuje jako 

typický zástupce subdodavatele v systému globálních produkčních sítí. (KIN PONAS; 

IZ KIN HOLDING 06/2011). 

Druhou firmou holdingu v oboru nástrojářství podobného ražení je firma Ronas 

z Rožnova pod Radhoštěm. Zaměstnává přibližně stejný počet lidí jako Ponas a její hlavní 

náplň činnosti je specifikována jako precizní nástrojárna a lisovna plastů. Zákazníky 

Ronasu jsou firmy z automobilového, spotřebního a elektrotechnického průmyslu s místy 

působnosti Německo, Francie, Slovensko, Jižní Korea, Mexiko a Brazílie (KIN RONAS).  

Poslednímu ze zástupců, Formexu působícímu v Brně, v poslední době roste počet 

zaměstnanců a v současnosti činí hodnotu 175. Jedním z odběratelů firmy je i dánská 

firma Bang & Olufsen prodávající zboží v oboru audiotechnika. Jiné výrobky Formexu 

putují například do amerických, německých a francouzských společností 

(KIN FORMEX). 
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5.2 Funkční vztahy mezi společnostmi v rámci holdingu 

Jedním ze základních vyslovených cílů byl pokus o rozklíčování vztahů holdingu 

sdružující pod sebe celkem 30 firem. Vzhledem k zaměření práce se vztahy budou týkat 

pouze spojení s KIN Hardtmuth. Ve výroční zprávě z roku 2014 jsou pro tento fenomén 

uvedeny pohyby mezi KIN H. a dalšími společnostmi holdingu. V rámci holdingu probíhá 

mezi společnostmi přesun materiálu, výrobků, informací a služeb vyjádřený na Obrázku 5. 

Obrázek 5: Pohyby uvnitř KOH-I-NOOR Holding 

 

Zdroj: or.justice.cz 

Největší propojení vykazuje s KIN H. divize GAMA GROUP. GG se sídlem 

ve stejném českobudějovickém areálu jako KIN H. 50 % všech svých výrobků exportuje. 

Druhá polovina produkce má odbytiště na českém a slovenském trhu, kde je prodávána 

pod labelem GAMA. Následuje část textu věnovaná všem čtyřem závodům společnosti. 

5.2.1 GAMA GROUP, Závod Litomyšl 

V tomto závodu se vyrábí pro široké spektrum zákazníků uvnitř i vně holding 

od obalů na knihy, sešitů až po, v zahraničí velmi populární, podložky do sešitů (lenochy) 

z PVC. Vedle toho závod v Litomyšli produkuje také plastové výlisky pro tempery, 

vodovky a plastelíny, které poté putují do závodu KINu v Městci Králové, kde probíhá 

konečná kompletace. Sáčky z Litomyšle jdou do závodů Tuhárna, Tužkárna, Logarex, 

Broumov a Trhové Sviny (GAMA). Závodu Dalečín dodává tzv. speasry, do Jimramova 

míří například zpětné ventily s hadičkou. Po nákupu nového stroje na lisování plastů lze 

v tomto závodě vyrábět i plastové vaničky pro potravinářský průmysl mimo holding. 

Celkový podíl produkce závodu mimo holding činí 30 %, většina míří v rámci holdingu 

KIN H. 
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do KIN H., GAMA GROUP, případně KIN H. TRADE. Původní provoz výroby 

zdravotních pomůcek byl rozhodnutím přemístěn do závodu v Jimramově.  

5.2.2 GAMA GROUP, Závody Dalečín a Jimramov 

Snahou vedení je koncentrovat výrobu ZAK, LAB, VET pomůcek ve velmi 

blízkých závodech Jimramov a Dalečín. Spolupráce probíhá též mezi závodem Jimramov 

a KIN PONAS. V minulosti byl v GAMĚ uskutečněn vnitrofiremní přesun oddělení 

prodeje OEM produkce z Českých Budějovic do závodu v Jimramově z důvodu zvýšení 

flexibility a nepohodlné geografické vzdálenosti s výrobním závodem. Kategorie 

produkce závodu Dalečín znázorňuje Graf 1 níže. 

Graf 1: Produkce závodu Dalečín 

Zdroj: IZ KIN HOLDING 11/2009 

 

5.2.3 GAMA GROUP, Závod Trhové Sviny 

Počínaje rokem 1968 se v oborovém podniku KOH-I-NOOR se sídlem v Trhových 

Svinech vyráběly autodráhy pod značkou Ites později Gonio. Tato autodráha poté prošla 

lehkou přeměnou a v dnešní době se jmenuje Faro a spojení s KINem částečně trvá, 

jelikož je distribuována společností KOH-I-NOOR Hardtmuth Trade. Závod v Trhových 

Svinech přilákal do své blízkosti několik dalších českých i zahraničních společností, 

se kterými tvoří shluk továren mezi místními obyvateli označovaný jako Průmyslová zóna 

GG. Vzhledem k modernizaci provozu a nasazení robotizovaných a vícestrojových 

pracovišť se v závodu GAMY snížil počet zaměstnanců. V současnosti se formy 

pro výrobu do T. Svinů dodávají od holdingového partnera v Poličce. Před akvizicí 

PONASu byla firma nucena nakupovat tyto formy od švýcarských dodavatelů. Závod 

produkuje ze 3/4 plastové zdravotnické pomůcky – mikrotitrační destičky, zkumavky, 
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Petriho misky. Jednu čtvrtinu tvoří výroba plastových dílců pro kosmetický či spotřební 

průmysl (IZ KIN HOLDING 12/2010, or.justice.cz). Příkladem širší vnitroholdingové 

spolupráce je výroba popisovače znázorněná na Obrázku 6 vycházející z informací 

v Informačním zpravodaji holdingu v roce 2008. 

 

Obrázek 6: Znázornění vnitroholdingové spolupráce při výrobě popisovače 

 

Zdroj: IZ KIN HOLDING 5/2008, obrázek popisovače: hemusmark.com 

 

5.3 Spolupráce s výzkumnými centry 

Holding při svém podnikání inovace v žádném případě nezanedbává, výzkumné 

laboratoře jsou lokalizovány ve dvou výrobních závodech, zbytek se nachází v areálu 

v Českých Budějovicích. V oblasti výzkumu a vývoje dále spolupracuje v oblasti výroby 

tuhy se Zemědělskou fakultou JU, dále s výzkumníky z VUT v Brně a v případě PONASu 

s katedrou tváření kovů a plastů TU v Liberci. Prvním výsledkem jejich spolupráce se stala 

výroba dezénu pomocí laserové technologie. Tento úspěšný projekt může vytvořit 

poptávku v automobilovém průmyslu. V této synergii se dále týmy snaží o zlepšení 

vlastností výrobků v oblasti voděodolnosti a také o pokročilejší způsob chlazení forem 

a nástrojů. 

  

Grafická příprava │ KIN H, V&V České Budějovice 

Zkouška nástrojů │ GAMA GROUP, Závod Trhové Sviny 

České Budějovice 
Nástroje │ KIN Ponas, Polička 

Obaly │ KIN H. Nanjing, Čína Operace │ KIN Hemus Mark, Burgas, Bulharsko 



28 

 

6 KOH-I-NOOR Hardtmuth  

6.1 Historie KOH-I-NOOR Hardtmuth 

Samotná firma KOH-I-NOOR2 Hardtmuth byla ovšem založena v Rakousku, 

konkrétně ve Vídni Josefem Hardtmuthem, jehož syn Carl ji s pomocí jednoho 

z největších podnikatelů té doby, Vojtěcha Lanny, do Českých Budějovic v roce 1853 

ze strategických důvodů přemístil. Mezi důvody přesunu figuruje příznivý výskyt surovin 

(grafitu – jedné ze základních surovin na výrobu tuhy), nižší mzdy a ceny pozemků než 

ve Vídni, dobrá dopravní dostupnost po vodě a koněspřežné trati (NEBE 2016). Původně 

se v Českých Budějovicích produkovala také kamenina, ale na konci 19. století byla její 

výroba utlumena (Petráň 2009). Hlavním zbožím vycházejícím z českobudějovické 

továrny KIN je proto stále tužka s tuhou vyráběnou z kombinace hlavně grafitu a jílu 

umožňujícím různé specifikace tvrdosti. Tuha jako základ tužky je od doby svého objevu 

Josefem Hardtmuthem v 18. století vyráběna stále na stejném principu (IZ KIN 

HOLDING 06/2011). 

Tužky v Českých Budějovicích nevyráběl pouze KIN, ale od roku 1922 také firma 

Grafo v Rudolfovské ulici. O rok později stála ve městě tužkárna firmy Ripet a navíc 

v prostorách KINu vyráběla své tužky také německá firma Günther und Wagner 

(Milichovská 2008).  

Naznačená historie společnosti vede k tomu, že si majitel holdingu velmi cení 

vlastnictví podílu na ochranné známce KIN a tedy užívání jednoho z nejvýznamnějších 

jmen v oboru zaručující pro spotřebitele standard kvality. Naopak u výrobků sesterské 

firmy GAMA si KIN nevytvořil povědomí své značky a jeho výrobky nesou v zahraničí 

jméno cizích, většinou švýcarských, firem, které tyto výrobky potom importují i do země 

svého původu (Svoboda 2015). 

                                                 
2 Název KOH-I-NOOR původně označuje žlutý indický diamant, tzv. horu světla. Ten byl v roce 1850 dovezen do Spojeného 

království britské královně Viktorii a při té příležitosti si ho všimnul Hardtmuth a pojmenoval tak svoji tužku (Petráň 2009). Jelikož 

se tedy jedná o celosvětově známý název, využívají ho i jiné firmy, nejběžnějším příkladem zaměňování je pražská společnost 
KOH-I-NOOR, produkující v pražských Vršovicích patentky, jež není nijak spojená s KIN Hardtmuth. V minulosti proběhlo mezi ní 

a majiteli holdingu jednání, zda by nedošlo k začlenění, ale strany při jednáních nedošly k shodě a vršovický KOH-I-NOOR tedy stále 

působí samostatně (Filipová, Dolejš 2009). 
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6.2 Vybrané výrobní závody společnosti v tuzemsku 

Na pomezí Středočeského a Královehradeckého kraje stojí závod s pořadovým 

číslem 1 – Městec Králové. V jeho výrobním portfoliu lze najít modelovací hmoty, 

temperové barvy, vodové barvy, akrylové a olejové barvy, lepidla, bílé i barevné křídy, 

inkoust nebo tuš. V roce 2009 byla i s přispěním Evropské unie v tomto závodu dostavena 

laboratoř poskytující prostor pro práci čtyřem vývojářkám a čtyřem technoložkám. 

Vývojářky dostávají od obchodního oddělení společnosti podněty pro inovace. Na základě 

jejich podnětu byl proveden vývoj krycích a transparentních vodových barev. Inovují 

se i výrobní postupy, kupříkladu linka na uzavírání a plnění lahviček a kelímků. Ta může 

nahradit některé fáze s velkým podílem ruční práce a tím by mohla vést ke snížení počtu 

zaměstnanců. Vnitrofiremní spolupráci ilustruje produkce vodovek, které jsou následně 

odeslány do závodu KIN H. v Milevsku k výsledné kompletaci. Z prodejů mimo holding 

stojí za zmínku obchod s německým výrobcem puzzle Ravensberger používající na svých 

výrobcích speciální lepidlo z Městce Králové (IZ KIN HOLDING 07/2012).  

Do areálu KIN H. v ČB patří i závod Tuhárna. Jako zástupce zboží ze závodu 

Tuhárna, které není začleněno v procesu výroby tužek, lze uvést progressa, dnes již málo 

poptávané voskovky, grafitové špalíky a tuhy negro. V závodě Tuhárna sídlí i oddělení 

vývoje celého KIN H., které se snaží o inovace v barevných odstínech kříd a u voskovek, 

do nichž se pro lepší vlastnosti nově přidává včelí vosk. Společnost musí v oblasti vývoje 

operativně řešit i změnu dostupnosti nebo cen surovin. Stalo se tak u titanové běloby, jejíž 

cena na trhu razantně zdražila a KIN byl nucen najít náhradu. Pro další příklad zmiňme 

problém s nedostatkem materiálu na výrobu temper, vedoucí k přechodu na jiný zdroj. 

Pomocí rentgenového analyzátoru je z důvodu přísnější regulace USA prováděno měření 

tuhy na obsah olova. Tento analyzátor posloužil i pro zkoumání materiálu z jiných divizí 

holdingu. Tuhárna spolupracuje se závodem Gumárna, kam putují mosazné dílce, které 

dřív firma nakupovala mimo podnik od externích dodavatelů. Příslušné specializace 

výrobních závodů a zastoupení KINu jsou v Tabulce 3. 
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Tabulka 3: Mezinárodní výrobní závody a zastoupení KOH-I-NOOR Hardtmuth 

země město funkce výroba 

Česko České Budějovice centrála dřevěné grafitové a barevné tužky 

  V&V rýsovací potřeby 

  marketing kuličková pera 

  velkosklad pořadače 

   pryže 

   náplně 

   tuhy 

   pastely 

   uhle 

   jiné speciální popisovače 

   jiné kancelářské potřeby 

   jiné šablony 

 Broumov výroba mechanické tužky 

 Milevsko výroba vodovky 

 Litomyšl výroba pořadače 

   jiné kancelářské potřeby 

 Městec Králové výroba modelíny 

  V&V křídy 

   barvy 

 Pelhřimov prodeje  

 Jesenice u Prahy velkoobchod  

Bulharsko Burgas výroba fixy 

   popisovače 

   značkovače 

 Sofie prodeje  

Slovensko Senec prodeje  

Itálie Binasco prodeje  

Polsko Cieszyn prodeje  

Rumunsko Bukurešť prodeje  

Čína Nanjing prodeje  

Rusko Moskva prodeje  

 Tomsk zdroj dřeva  

Zdroj: vlastní šetření, IZ KIN HOLDING 

Milevský závod dlouho patřil do sesterské společnosti GAMA GROUP, aby byl 

od 1. 1. 2014 převeden pod KOH-I-NOOR Hardtmuth. Z podniku pochází v sortimentu 

KIN především vodovky. Závod KIN v Milevsku získal ze závodu Jimramov 

a z KIN Ponas zařízení lisovny. V areálu milevského závodu KIN je také značková 

prodejna KIN Hardtmuth. Další menšinovou činností závodu je proces vstřikování plastů 

pro cizí odběratele (IZ KIN HOLDING 7/2012). V Broumově se vyrábí mechanické 

tužky, kružítka a rýsovadla. K tomu se mimo sortiment KIN H. v závodu produkuje i zcela 

odlišné zboží z oceli, hliníku a mosazi. 



31 

 

6.3 Dodavatelé a činitelé zapojení do výrobních operací 

Od společnosti KIN H. byly v rámci výzkumu získány interní informace společnosti 

o původu jedné ze základních grafitových tužek KOH-I-NOOR 1500. Nabyté znalosti 

o výrobním postupu jsou vyjádřeny v schématu na Obrázku 7 níže. Z něj je patrné, 

že KOH-I-NOOR u své tužky 1500 napodobuje tužky firmy Eberhard Faber Mongol 482 

z eseje Reada (1958) a pro svůj výrobek používá kalifornský cedr. Vlivem vysokých 

mzdových nákladů je po pokácení ihned odeslán ke zpracování v Číně, odkud míří do 

českobudějovického závodu Tužkárna, kde probíhá samotná operace výroby tužky. 

Podobná situace je u zdrojů pro výrobu tuhy. Materiálové vstupy jsou zajištěny čistě 

ze zahraničních externích zdrojů těchto surovin. Ostatní potřebné zdroje jdou do výroby 

v Závodu 4 Tužkárna z jiných závodů KINu v Českých Budějovicích, proto lze 

odhadovat, že jejich původ je složitější a nekončí v českobudějovických závodech 

společnosti. 

V oblasti výzkumu převažují pro potřeby inovací interní kapacity společnosti. 

Obdobně je též zajišťován marketing a zahraniční a tuzemský prodej. Výrobní proces 

a s ním spojené nemateriálové aktivity seskupují materiálové a lidské zdroje na jednom 

místě, v Českých Budějovicích, aby bylo odtud hotové zboží expedováno přes obchodní 

zastoupení až do osmi desítek zemí světa. Výroba standardní grafitové tužky tak odhaluje 

vysoké logistické náklady výroby a prodeje základního psacího prostředku. Finanční 

zajištění celé výrobní operace poskytuje KIN Holding. KOH-I-NOOR H. v případě 

výroby tužky 1500 vykazuje znaky Dickenova (2011) modelu a) výrobních závodů 

nadnárodních společností. 
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Obrázek 7: Znázornění vstupů a operací grafitové tužky 1500 

 

Zdroj: interní materiály KIN H., obrázek tužky: koh-i-noor.cz 

6.4 Standardizace a certifikáty 

Podle vyjádření se firma snaží vycházet vstříc lokálním zvyklostem. Při aktivitě 

na arabských trzích se KIN stejně jako ostatní společnosti potýká se specifiky místního 

prostředí, konkrétně vnímání určitých symbolů. Pro příklad lze uvést nutnost změny 

firemního loga, ve kterém měla své místo šesticípá hvězda, jež je v arabských zemích 

pro zákazníky problematická (Forbes 2012). Firma musela změnit i svůj výrobek, 

konkrétně stojan na tužky ve tvaru ježka nebyl na místním trhu úspěšný, proto místo něj 

firma nasadila stojan ve tvaru velblouda (IZ KIN HOLDING 12/2013). Kvůli americkým 

Obaly │ KIN H. Z. 2 TISKÁRNA A KARTONÁŽ, ČB 

  

Grafit │ KIN Grafit, Netolice 

 

Výsekové desky │ externí dodavatel 

  
Tisk a kartonáž│ KIN H. Z. 2 TISKÁRNA A KARTONÁŽ, ČB 

  

Zdroj│Harbin, Čína; Zavalje, Ukrajina; Madagaskar  

Dřevo│ California Cedar Product Company 

  Zdroj│Kalifornie, USA 

Jíl │ Tonwerk , Klingenberg 

Zdroj│Klingenberg am Main, Německo 

Investice│ KIN Holding 

  

Formátování dřeva │Čína 

Konstrukce obalu │ interní oddělení 

vývoje

Grafický návrh │ interní oddělení vývoje nebo externí 

zajištění 

Tuha │ KIN H. Z. 3 TUHÁRNA, ČB  

Barva │ KIN H. Z. 4 TUŽKÁRNA, ČB 

Operace │ KIN H. Z. 4 TUŽKÁRNA, ČB 

Finance│ KIN Holding 
  

Vývoj│Interní vývojové laboratoře/externí partneři 
  

Marketing│KIN H. ČB (globální) 

Logistika│globální, lokální 

Obchod│tuzemsko, export  

tuzemsko│KIN H. Trade + znač. prodejny 

export│KIN H. ČB  (80 zemí světa) + dceřinné 

společnosti - SVK, PLN, ROM, BLG, ITA, CHN 

globální│ centrální sklad Haibach, ČB 

lokální│ KIN H. Trade, SVK, PLN, ROM, BLG, ITA, CHN 
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regulím o množství olova v grafitu musí firma ve spolupráci s JU měřit a vybírat 

používané suroviny. Na americký trh zamířila také novinka v podobě pastelů v odstínech 

těla a několika nových odstínů šedé (IZ KIN HOLDING 06/2011). Speciální požadavky 

pro zboží ze závodu Logarex mají často rakouští odběratelé.  

Dřevo pro své tužky získává KOH-I-NOOR Hardtmuth z oblasti Kalifornie 

a Tomsku v Rusku, společnost se prezentuje certifikátem FSC, který hlídá těžbu dřeva 

v souladu se zásadami environmentálního hospodaření. Holding vyrábí ve svých 

závodech podle norem ISO 9000, 9001, 13485, 14001. 

6.5 Závody v zahraničí 

Z rakouských rukou KOH-I-NOOR odkoupil bulharského výrobce popisovačů 

a zvýrazňovačů HemusMark. Společnost sídlící v Burgasu v době obchodní transkakce 

zaměstnávala 290 lidí. KOH-I-NOOR vzápětí sáhl k snížení zaměstnanců počtu 

na polovinu. Vedení bulharského závodu se ujal Jaroslav Vávrů, který do společnosti 

přišel od konkurence z dačického Centropenu. Tento přestup se dá hodnotit jako příklad 

souboje firem o kvalifikované pracovníky během tzv. globalizace 2 (Blažek 2012). 

Motivem aktivity KINu v Bulharsku je nízká daňová sazba, která činí 10 %. V rámci 

holdingové spolupráce jsou do bulharského závodu dodávány nástroje z KIN PONAS.  

Myšlenky na rozšíření výrobních divizí na Ukrajině (levnější pracovní síla, 

přiblížení k trhu), v Indii, stavbou gumárny ve Vietnamu nebo tužkárny v Brazílii, o které 

KIN v minulosti usiloval, se neuskutečnily. Podnik ve Vietnamu, kde se KIN těší velké 

oblibě, by měl zajistit produkci pouze pro trh celé Jihovýchodní Asie. Zatím poslední 

snahou je akvizice slovinské společnosti AERO d.d. Celje vyrábějící různé druhy 

samolepek. Podnik původně vznikl z továrny patřící před druhou světovou válkou KINu. 

O tomto záměru informuje na svých stránkách ministerstvo zahraničí i CzechTrade 

ve svém dokumentu návrhu plánu ekonomické diplomacie. Již zmíněná Brazílie se proti 

importu zahraničních výrobků brání vysokými cly. KOH-I-NOOR proto plánoval 

společné podnikání v Brazílii s místní tužkárnou Labra. Brazílie je pro výrobce tužek 

lákavá z hlediska dostupností surovin, především dřeva.  
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6.5.1 Nanjing 

V roce 2004 se KIN H. pro zlepšení nevýhodné pozice proti konkurenci výrobců 

levných tužek rozhodl postavit vlastní továrnu v čínském městě Nanjing3. Dalším 

důvodem byly stále se snižující nabídky velkých řetězců (KIN H. dodává společnostem 

Tesco, Kaufland, Makro, Ahold, Albert a Globus) na nákup nejméně kvalitních tužek, 

které v mnoha případech ani nenesly jméno KOH-I-NOOR Hardtmuth. Nejednalo se tedy 

o stěhování celé společnosti, nýbrž pouze o přesun těch nejjednodušších částí firmy 

za účelem získání levnější pracovní síly, která se na výsledné ceně promítá přibližně 

50 procenty. Při těchto informacích můžeme tvrdit, že se společnost rozhodla provést 

tzv. offshoring nejjednodušších částí výroby (Dicken 2011). 

 Továrna v Číně zaměstnávala 100 lidí pracujících v dvousměnném provozu. 

Produkce v Číně má i stinné stránky. V souvislosti se povědomím své značky se KIN 

potýkal s cizími lacinými nelegálními padělky, které kvůli své nevalné kvalitě mimo jiné 

snižují právě lety budovanou značku KOH-I-NOOR Hardtmuth.  

I přesto, že KOH-I-NOOR postavil továrnu v Nanjingu, výrobu tuhy ponechal 

v Česku. Proto musel materiál putovat z Číny do jižních Čech, kde proběhla výroba 

samotné tuhy, která následně putovala zpět do Číny, kde byla zapracována do tužky a poté 

je z Česka distribuována k zákazníkům (viz Obrázek 8). Od spuštění výroby v Číně v roce 

2005 se znatelně proměnily místní legislativní i ekonomické podmínky. V oblasti 

podmínek pro pracující byla v roce 2009 provedena změna, která rušila možnost 

dosavadního neomezeného počtu kontraktů na dobu určitou a stanovila limit 

na maximálně dvě smlouvy na dobu určitou s následnou změnou typu smlouvy. Čínské 

úřady začaly lpět na dodržování přísnějších ekologických norem, které ve výsledku 

výrobu zdražují. V průběhu let se KINu značně zvýšila cena materiálu, energií i mzda 

čínských pracovníků. Navíc během působení v Nanjingu se musela firma přestěhovat 

do jiné průmyslové zóny, jelikož nebyla prodloužena smlouva, i přes uzavřenou opci 

v původní smlouvě. Při vstupu KINu do Číny společnost na čínském trhu se kancelářským 

                                                 
3 Město Nanjing leží na východě Číny ve velmi rychle se rozvíjející oblasti, jež přiléhá k světové metropoli 

Šanghaj. Na svůj progresivní vývoj ovšem doplatilo silně zhoršeným životním prostředím. Ekonomická 

a vývojová zóna vznikla v Nanjingu v rozmezí let 2000-2002 (Dicken 2007). 



35 

 

zbožím nepůsobila, postupem času však vstoupila na čínský trh, získala si své zákazníky 

oceňující zboží „západní kvality“ a má v plánu provozovat třicet svých značkových 

prodejen. 

Obrázek 8: Zapojení čínského závodu KOH-I-NOOR Hardtmuth do produkce grafitové tužky 

 

zdroj: Filipová, Dolejš (2009) 

Po citelném poklesu prodejů v roce 2014 v Rusku vlivem klesající koupěschopnosti 

obyvatelstva a navrácením výroby zajišťované čínským závodem do domácí země (proces 

označovaný jako reshoring dále viz Bailey, DePropris 2014) se společnost rozhodla 

zaměřit expanzi na západoevropský trh, na kterém bude chtít navázat na tradici 

před únorem 1948 a dále se chce soustředit také na sousední Polsko, ve kterém hodlá 

v okolí města Katovice vybudovat logistické centrum a znatelně zvýšit podíl na místním 

trhu (Šenk 2015). V posledních letech totiž výrazně roste obliba výrobků KIN v Polsku, 

Maďarsku, Německu a také v Mexiku, Izraeli a USA.  

6.6 Distribuce vyrobeného zboží 

6.6.1 KOH-I-NOOR Hardtmuth Trade 

Produkty KIN vznikají trojím způsobem. Jednak je vyrábí KIN sám ve svých 

továrnách, pak také nakupuje výrobky, kterým přidělí svoji značku a posledním případem 

je stav, kdy KIN výrobky prodává řetězcům prodávající pod jejich jmény. Za účelem 

domácí distribuce zboží KIN H. byla založena společnost KIN H. Trade a.s. sídlící 

v Pelhřimově, 100 % akcií v ní vlastní KIN Hardtmuth. Poměry způsobů distribuce jsou 

v Grafu 2. Podle poslední výroční zprávy z roku 2014 zaměstnávala 223 lidí, z toho 

čtyři řídící pracovníky. KIN H. Trade dále distribuuje zboží pro KIN H. Slovensko, 

od KIN H. Polsko naopak získává výrobky pro další prodej a od KIN H. Rumunsko má 

výroba tuhy, ČB materiál na tuhu, Čína

výroba tužky, Nanjingvelkosklad Haibach, ČB

zahraniční obchodní společnostiKIN H. Trade, Pelhřimov
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zajištěn materiál pro spotřebu. Pelhřimovský KIN H. Trade současně provádí distribuci 

výrobků společnosti GAMA Group. Pro interní potřebu holdingu spolupracuje ve výměně 

i s ostatními členy holdingu.  

Graf 2: Podíl tržeb KOH-I-NOOR Hardtmuth 

 

Zdroj: IZ KIN HOLDING 12/2011 

Samotný KIN H. Trade provozuje síť vlastních Značkových prodejen. První z nich 

byla prodejna otevřená v roce 1998 v Pacově, nejnovějším přírůstkem je prodejna 

v Nerudově ulici v Praze 1. Plánem společnosti je dosáhnout počtu 100 vlastních prodejen. 

K dosažení tohoto čísla volí KIN i odkup dříve Partnerských prodejen. KIN H. Trade 

v rámci rozšiřování své působnosti v českých městech přebírá také zaběhnutá papírnictví. 

Firma se potýkala se slabším zastoupením na Liberecku a Mladoboleslavsku a proto 

se v posledních letech v této oblasti otevřely nové prodejny. Celkem bylo k 1. 5. 2016 

napočítáno 76 značkových, 19 partnerských prodejen a dva velkosklady. I ve značkových 

prodejnách se neprodává pouze zboží značky KIN H. (ve skutečnosti tvoří 40 % objemu), 

ale také další papírenské zboží, které firma nakupuje. Oproti velkým řetězcům má 

ve vlastních obchodech výhodu v širší paletě výrobků. Zboží KIN H. je dále distribuováno 

také do Partnerských prodejen vlastněných jinými osobami, jejichž prodeje jsou 

ale postaveny na výrobcích KIN.  

Jedním z exkluzivních zastoupení je prodejna v areálu pražské ZOO, podobným 

případem je prostor prodejny na českobudějovickém Výstavišti, který ale nevykazuje 

téměř žádnou aktivitu. Na přiloženém Obrázku 9 lze sledovat geografické rozložení obou 

typů prodejen společně s velkosklady. Velkosklad Haibach v Českých Budějovicích 

je  provázaný s pelhřimovským KIN H. Trade a také s KIN H. SLOVENSKO. V současné 

době je důležitým nástrojem prodeje nabízet zákaznicky orientované, atraktivní 

a specifikované zboží. I z tohoto důvodu firma sleduje a analyzuje poptávku. (MN 2016).  

 

řetězce

velkoobchod pod KIN

maloobchod
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Obrázek 9: Prodejny KOH-I-NOOR Hardtmuth v Česku 

 

Zdroj: or.justice.cz, koh-i-noor.cz 

6.6.2 Export 

Naprostá většina výrobků míří mimo Česko (85 % obratu) a tento vývoj dramaticky 

roste. V červnu 2016 KIN H. vyvážel do více než do 80 zemí světa. Hlavními trhy jsou 

země bývalého východního bloku, Itálie, USA. Pro srovnání lze uvést, že v roce 2009 byl 

export již pětkrát větší než v roce 1994 (IZ KIN HOLDING 10/2009). Společnost je mimo 

jiné vázána na cenu ropy. Pokud se prodává barel pod 60 dolarů, tak KINu klesají prodeje 

v Rusku (IZ KIN HOLDING 06/2011). Z dalších prodejů můžeme zmínit situaci, kdy 

prodej v Rakousku firma koná v zastoupení obchodního partnera K & K Trading, který 

pomohl českému výrobci po několikaleté odmlce k návratu do země svého původu 

(IZ KIN HOLDING 12/2013). V USA jsou výrobky KIN spolu s výrobky dalších deseti 

společností distribuovány obchodníkem Chartpak Inc. Poptávka po výrobcích KIN H. 

roste v oblasti Latinské Ameriky v posledních letech především v Mexiku. Do Afriky 

exportuje KIN kvůli tamním podmínkám ve společnosti velmi obtížně, aktivní je pouze 

.

Jesenice

České 
Budějovice

Český

Krumlov

Milevsko
Pacov

Chrudim

Děčín

Prachatice

Krnov

.

Kroměříž

Plzeň

Vimperk
Jindřichův 
Hradec

.

Bílina

Olomouc

Vsetín

Žatec

Příbram

Litomyšl

Otrokovice

Hradec
Králové

.

Uherské
Hradiště

Opava

Šternberk

Znojmo

Žďár nad
Sázavou

Hranice

.

Svitavy

Tábor

Cheb

Bruntál

Poděbrady

Pardubice [2]

Moravská
Třebová

Neratovice

Třebíč

Česká 
Třebová

Český

Těšín

Polička

Rychnov nad
Kněžnou

Domažlice

Kolín

Kladno

Lanškroun

Zlín

Kopřivnice

Bohumín

Orlová

Česká
Lípa

Teplice

.

Mladá
Boleslav

Slaný
Jičín

Kadaň

Prostějov

Veselí nad
Moravou

Ústí nad
Labem

Frýdek-Místek

Jeseník

Zábřeh

Šumperk

.

Napajedla

Liberec

Jihlava

Jablonec
nad Nisou

Hodonín

Brno [2]

Praha [6]

Ostrava

Pelhřimov
Přerov

.

Chomutov

Hlinsko

Karlovy

Vary

Kdyně

Kyjov

Louny

Mohelnice

Most

Nejdek

.

Sokolov

Tachov

Třinec

Ústí nad
Orlicí

Velké
Meziříčí

Vyškov

Vysoké

Mýto

Velkoobchod

Značkové prodejny

Partnerské prodejny

0 4020 km

±



38 

 

v nejvyspělejších státech afrického kontinentu jako je JAR, Maroko, Egypt, Nigérie (IZ 

KIN HOLDING 07/2012). 

6.6.3 KOH-I-NOOR Hardtmuth Slovensko 

Při expanzi do zahraničí využívá KIN dosavadního povědomí a oblíbenosti své 

lety budované značky. Zářným příkladem je v roce 2000 vytvoření obchodní společnosti 

KIN H. SLOVENSKO, která na Slovensku prodává výrobky a zastupuje jak firmu KIN 

H., tak od roku 2002 i GAMA GROUP. O pár let později vyrostl ve slovenském Senci 

velkoobchodní sklad s celkovou rozlohou 1250 m2 poskytující zázemí pro sklady KIN 

i GAMA v poměru 4:1. Mimo to sídlí na stejné adrese také kanceláře GAMA GROUP. 

KIN H. SLOVENSKO zaměstnává ve svém podnikání 40 lidí. Provozuje obdobně jako 

česká obchodní společnost několik vlastních obchodů s kancelářskými a školními 

potřebami.  
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7 Tradice výroby psacích potřeb v Jihočeském 

kraji  

V Jihočeském kraji je koncentrováno několik společností (viz Obrázek 10), které 

produkují tužky a jim příbuzné produkty. Hlavním tahounem regionu je již zmíněný 

KOH-I-NOOR Hardtmuth se sídlem v Českých Budějovicích. Druhým největším 

zaměstnavatelem je Centropen sídlící v Dačicích. Vedle nich se v kraji nachází i závody 

německých výrobců Faber-Castell a Schwan-STABILO. Poslední skupinu tvoří firmy 

produkující své výrobky především na zakázku, TUPA a K.S.M.M. 

Velký počet firem produkujících psací potřeby, jejichž pionýrem byla tužka, 

v Jihočeském kraji není v žádném případě náhodný. Nachází se zde totiž ložiska grafitu, 

který je jedním ze dvou hlavních vstupů do výroby tuhy. Proto je v kraji vybudována 

tradice výroby tužek, která v minulosti přilákala i zahraniční společnosti. Holding KIN, 

jako jediný, vlastní v Netolicích, západně od Českých Budějovic, podnik zpracovávající 

právě surový grafit.  
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Obrázek 10: Koncentrace výrobců v Jihočeském kraji 

 

 

7.1 KOH-I-NOOR Grafit 

Hlavním dodavatelem grafitu do KOH-I-NOOR Hardtmuth je KOH-I-NOOR 

Grafit. Tato firma se zabývá zpracováním a prodejem přírodního krystalického 

i amorfního grafitu. V současnosti ale naprostá většina zpracovaného grafitu jde do firem 

mimo holding a do KOH-I-NOOR HARDTMUTH jde pouze 5 % produkce. Grafit má 

odbyt v hutnictví, ocelárnách a slévárnách nebo i továrnách s výrobou žáruvzdorných 

materiálů, tedy například grafitových kelímků nebo zátek. Šedesát procent produkce 

závodu Grafit jde na export, nejčastěji do Německa, Itálie a Polska. Vlivem klesající ceny 

grafitu a světové konkurenci byla v roce 2003 definitivně zastavena těžba grafitu z ložisek 

v Jihočeském kraji. Na území jižních Čech se nacházelo velké množství hlubinných dolů, 

které těžily grafit ze dvou bohatých ložisek ležících na geologickém podloží Moldanubika. 

Závod v Netolicích zpracovával grafit vytěžený v dolech Chvalovice, Chrášťany, Černá 

v Pošumaví, Domoradice u Českého Krumlova, Bližná v Černé v Pošumaví, Kolodějě 

nad Lužnicí a Lazec (Milichovská 2008; Hejduková 2011). KIN Grafit zaměstnává pouze 
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14 lidí (2014), v posledních letech došlo k poklesu zaměstnanců. Mezi důvody lze hledat 

zefektivnění procesu a přesun administrativy do podniků KOH-I-NOOR Hardtmuth. 

Surový grafit se dodává ze zahraničí z dolů v Číně či Norsku (Hejduková 2011; 

IZ KIN HOLDING 06/2011).  

7.2 TUPA 

V Kardašově Řečici sídlí firma TUPA, která se stejně jako Centropen a další závody 

na přelomu 80. a 90. let od KOH-I-NOOR HARDTMUTH odloučily a vytvořily vlastní 

prosperující společnosti. Ve vlastnické struktuře TUPY působí také místopředseda 

představenstva KIN H. Vlastislav Bříza ml. s podílem 12 % akcií společnosti. 

Hlavním dodavatelem prkének pro tužky z firmy TUPA je kardašořečická 

společnost NEVA - TRADE s.r.o., jejíž dřevo má původ v Česku, Německu či Polsku. 

Samotná NEVA působí v procesu výroby pouze jako dodavatel dřeva, jelikož jejím 

hlavním nástrojem je pila na řežbu dřeva. Mimo TUPA dodává také K.S.M.M. 

a Schwan-STABILO. Své dřevo exportuje i pro zákazníky do Velké Británie. Tuhy 

dodává buď Schwan-STABILO, na některé pastelky dodává KIN Hardtmuth, případně 

hlubocká společnost BDT, která dodává grafitovou tuhu původem z Číny. 

Samotná výroba tužek v průběhu let nepodléhá zásadnímu vývoji. Stroje používané 

v TUPĚ jsou několik desítek let staré a přesto stále dostatečně pracují. Výjimkou 

je moderní tiskárna Bergstein z Nizozemska v úseku potisku, do které se ale doplňuje 

japonský zásobník barvy. 

Firma vyrábí hlavně reklamní tužky na zakázku a tím se zásadně liší 

od KIN Hardtmuth, TUPA nedosahuje pozice zavedené značky. Přibližně 90 % produkce 

jde na export. Hlavně do zemí Německo, Rusko, Francie, Spojené arabské emiráty. Jednou 

se dodávalo také do Austrálie, ale zakázka byla reklamovaná. Podle vyjádření se negativně 

projevil vliv klimatických podmínek, vlhkost snížila kvalitu dodávaného výrobku. Vztah 

k firmám ilustruje případ, kdy německá firma Reidinger dodává firmě TUPA své vlastní 

surové tužky vyrobené v Číně (horší kvality, nestejně velké). TUPA tyto tužky lakuje, 

potiskuje a opracovává a posílá zákazníkovi zpět. 
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V první části produkce, v hale na výrobu surové tužky pracuje podle vytíženosti 

od 8 do 15 lidí. Znatelným jevem je, že se jedná především o ženy. Na tomto pracovišti 

se vyprodukuje přibližně 60 000 tesařských tužek denně, v případě klasických tužek jde 

o 144 000 tužek denně. Na konci surové výroby tužek se balíky posílají na zastříkávání 

konců kvůli lakování světlých odstínů. Hoblovací nože do strojů jsou dodávány 

od českých případně od německých výrobců. Barvu dřeva tužky ovlivňuje tzv. proces 

moření tužky. Díky tomu mají tužky od počátku výroby například modrou, černou 

nebo červenou barvu. Uskladnění prkének je tři až čtyři měsíce, čerstvá prkna nejsou 

na výrobu vhodná, kvůli vlastnostem dřeva je třeba je nechat „uležet“. 

Tužky jsou barveny barvami od firmy Bohemia Color z Boršova nad Vltavou. Podle 

etikety jsou barvy vyráběny v Chromos, Záhřeb. Dále se používají barvy od německé 

firmy Weilburger z města Gerhardshofen v zázemí Norimberku. Při mé návštěvě jsem 

viděl ve výrobě také plechovky od barev Schwan Cosmetics. Na čištění acetonu byla 

zakoupena destilační jednotka z Itálie. 

Stěžejní produkcí firmy TUPA je sítotisk. Pro tento účel firma vlastní moderní 

italský stroj, druhý na metodu zvanou tamponování je původem z Hongkongu. Při exkurzi 

v továrně mi bylo sděleno, že konkurenční firma K.S.M.M. neumí vlastními silami 

provozovat dvoubarevný sítotisk, proto nakupuje výrobky od TUPA Kardašova Řečice. 

Samotný K.S.M.M. dříve působil pouze jako prodejce (v hale TUPA si lze všimnout 

vzorků tužek K.S.M.M. pro tým Piráti Chomutov). Nicméně dnes i oni investují 

do vlastních výrobních jednotek. Ne všechna produkce je ale automatizovaná, 

pro šestihranné tužky je nutný ruční sítotisk. Další metodou potisku je potisk pomocí 

mosazné raznice – ta je dodávána buď přímo od zákazníka, nebo od partnerů z Českých 

Budějovic. Příkladem zakázky pro tiskárnu je série dopravních omalovánek, jejichž 

popisky naznačují, že budou putovat za zákazníkem do Německa. 

V další fázi výroby se na konce tužek připojují plíšky a gumičky. Gumičky 

pocházejí z Taiwanu, plíšky od Xiamen Shei Tai Sheng, případně od BDT, též vyrobené 

v Číně. Při tomto způsobu dodávek se společnost TUPA setkala s nedodáním materiálu 

z důvodu potopení kontejneru na volném moři. 
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Celkem se v TUPA Kardašova Řečice vyrobí pět milionů tužek ročně. Vedle toho 

tvoří velký podíl zakázek tiskařská činnost včetně konečných výrobků. Například 

v současnosti populární omalovánky, konkrétně s dopravními značkami a německými 

popisky. Dalším produktem byly obaly na tužky pro KOH-I-NOOR Hardtmuth s logem 

Českého olympijského výboru, který s KINem pojí spolupráce v oblasti propagace. 

Lidé v podniku zaměstnaní jsou většinou místní obyvatelé. Největší vzdálenost 

dojíždí ředitel společnosti s bydlištěm v Jindřichově Hradci. V porovnání pohlaví vévodí 

v zaměstnanosti ženy, které tak dokreslují povahu prováděné práce. Firma neustále 

investuje do zlepšení provozu, naposledy zakoupila nový přístroj na spalování VOC látek. 

7.3 Centropen  

V nedalekých Dačicích se nachází firma Centropen, produkující podobný sortiment 

a patřící v jednu dobu také pod tehdy státní podnik KOH-I-NOOR Hardtmuth. Vedle 

psacích a uměleckých potřeb Centropen produkuje také výrobky pro děti. V tomto závodu 

se v minulosti vyráběly umělohmotné rukojetě pro mačety, které putovaly v rámci spolku 

RVHP na Kubu. Po odloučení Centropenu v roce 1989 musel KOH-I-NOOR 

HARDTMUTH nahradit sortiment, který odchodem závodu chyběl. V roce 1999 založili 

Centropen a KOH-I-NOOR HARDTMUTH společnou obchodní společnost KINPEN 

pro účely obchodní spolupráce s obchodními řetězci. V dané kooperaci si obě firmy 

následně nekonkurovaly v nabízených produktech (HN 1999). Nejznámějším produktem 

firmy Centropen jsou plnicí pera, i s jejich několika převratnými inovacemi, a popisovače, 

jejichž datum první výroby sahá do Japonska 60. let (Muzeum Dačice 2016). Psací potřeby 

vyrábí Centropen ve svém jediném výrobním závodě v Dačicích, vedle toho od dodavatelů 

v Asii sortiment doplňuje pravítky, kružítky, lepidly. 

Dodavatelé pocházejí z tuzemska i ze zahraničí, mezi dodávaným materiálem 

figurují stříkací hmoty, barviva, součásti inkoustů a obaly. Dílce pro výrobu stříkacích 

forem si firma vyrábí sama (Tůmová 2008). Lisování probíhá na strojích, které pocházejí 

od rakouského výrobce Engel a německého Arburg. Součástí dačické společnosti je odbor 

výrobkové inovace. 
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Graf 3: Podíly prodejů vlastních výrobků 

 

zdroj: VZ pro rok 2015 

Graf 4: Hlavní země exportu pro rok 2014 

zdroj: VZ pro rok 2015 

 

Stejně jako KOH-I-NOOR Hardtmuth se Centropen v posledním období potýká 

s poklesem prodejů svého zboží v Rusku a na Ukrajině. Vzhledem k tomu došlo v roce 

2015 ke snížení počtu zaměstnanců. V roce 2015 exportuje do 44 zemí světa a podíl 

na celkové produkci činí 72 % (viz Grafy 3 a 4). Distribuci na domácí trh firma zajišťuje 

přes vybrané velkoobchody a papírníctví (viz obrazová Příloha 5, Obrázky 20 a 21). 

Pro účel prodeje vlastní 100% podíl v obchodní společnosti CENTROPEN ČR s.r.o. 

sídlící v Praze (8 zaměstnanců) a velkoobchodní společnosti CENTROPEN SR s.r.o. 

sídlící v Kysuckém Novém Mestě (5 z.). Centropen si od Hotelu Coronet vlastněného 

stejnou osobou pronajímá kanceláře.  

7.4 Schwan-STABILO ČR 

V těsné blízkosti Českého Krumlova stojí továrna německého výrobce Schwan-

STABILO. Firma je začleněna do holdingu Schwanhäußer Industrie Holding GmbH 

s 4648 zaměstnanci (viz Obrázek 12 a Tabulka 4). Vlastníkovi patří v Česku i další 

společnost sídlící též na stejné adrese zastupující divizi kosmetiky pod značkou Schwan 

Cosmetics (stejně jako GG vyrábí pod private label). Třetím odvětvím tohoto holdingu 

je Outdoor, které není v Česku zastoupeno. Poslední firmou je STABILO International 

GmbH působící v Praze jako obchodní společnost. Firma S-S byla dle slov Vlastimila 

Břizy ml. v roce 1993 přemístěna do blízkosti KOH-I-NOOR Hardtmuth záměrně 

za získáním know-how a lidí, kteří mají zkušenosti s výrobou tužek (Filipová, 

Dolejš 2009). Hlavním zaměřením závodu je výroba tužek, popisovačů, plastových dílů 
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a balírna. Schwan-STABILO zaměstnává 381 lidí, v porovnání s KINem je to tedy 

přibližně polovina. Na panelu Hospodářské komory v roce 2014 Vlastislav Bříza st. 

odhalil, že po otevření továrny došlo k přesunu přibližně 200 zaměstnanců KINu 

Hardtmuth a to vedlo k existenčnímu ohrožení českobudějovické továrny. V továrně 

nejprve probíhala pouze výroba tužek z tuh vyrobených v Německu, o nedlouho později 

se však v Českém Krumlově začaly vyrábět také tuhy. Centrála Schwan-STABILO sídlí 

v Heroldsbergu v Bavorsku. Inkoustové psací potřeby vyrábí Schwan Stabilo 

v německém Weißenburgu, tužky se vyrábí v Českém Krumlově a poslední výrobní závod 

společnosti stojí v Malajsii v městě Senai v zázemí Johor Bahru. Obchodní vztahy mezi 

společnostmi představuje Obrázek 11). V rámci holdingové kooperace využívá 

českokrumlovská pobočka výhody společného nákupu materiálu. Název Stabilo převzala 

společnost původně pojmenovaná pouze Schwan po vynalezení nové tenké tuhy, v první 

polovině 20. století, která nesla název Stabilo. V dalším kroku po spuštění strojů 

na lisování plastů vyrábí firma Stabilo i popisovače. Společnost dosahuje na standardy 

ISO 9001 a 14001. Dřevo produkovaných tužek má certifikaci FSC.  
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Obrázek 11: Obchodní pohledávky a závazky Schwan-STABILO ČR 

 

Schwan Cosmetics ČR Česko S-S Schwanhäusser Německo │ 

pohledávky Schwan-STABILO ČR Česko S-S Produktionstechnik Německo 

S-S Cosmetics Kunststofftechnik Německo S-S Cosmetics Německo │ 

závazky STABILO International Německo Swan MALAYSIA Malajsie 

Zdroj: or.justice.cz 

 

 

Obrázek 12: Schematické znázornění holdingu Schwan-STABILO 

 

Zdroj: schwan-stabilo.com 
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Tabulka 4: Mezinárodní výrobní závody a zastoupení Schwan-STABILO 

země Město od roku funkce výroba 

Německo Heroldsberg   centrála   

     prodeje   

 Weissenburg 1940 výroba fixy 

   původně prkénka popisovače 

   na tužky tenké popisovače 

       zvýrazňovače 

Česko Český Krumlov 1992 výroba dřevěné barevné a grafitové tužky 

 Praha   prodeje   

Malajsie Johor 1967 výroba psací potřeby 

     prodeje   

V. Británie Slough   prodeje   

Španělsko Madrid   prodeje   

  Barcelona   prodeje   

Francie Štrasburk   prodeje   
Belgie Louvain-la-Neuve   prodeje   
Nizozemsko Maarssen   prodeje   

Rakousko Vídeň   prodeje   
Itálie Milán   prodeje  
Slovensko Bratislava   prodeje   
Maďarsko Budapešť   prodeje   
Singapur     prodeje   
Čína Šanghaj   prodeje   

Zdroj: stabilo.com/de/weltweit  

7.5 Shluk v Hluboké nad Vltavou 

Nejblíže Českým Budějovicím, v Hluboké nad Vltavou se téměř na hrázi rybníka 

Bezdrev v odloučené části obce vytvořil shluk několika firem zapojených do 

dřevozpracujícího průmyslu. 

7.5.1 A.W. Faber – Castell Česká republika 

Nejvýznamněji na této adrese působí obchodní zastoupení německé firmy 

Faber-Castell. Společnost Faber-Castell jako jediná začala s produkcí tužek ve své továrně 

dříve (1761) než KOH-I-NOOR Hardtmuth (1790). Výrobky vycházejí z továren 

v Německu, Rakousku, Kostarice, Kolumbii, Peru, Brazílii, Indii, Malajsii, Indonésii, 

Číně (viz Tabulka 5). V mimoevropských továrnách se v malé míře objevuje výroba 

zboží pro externí zákazníky. Celosvětově společnost F-C prodá 2 miliardy tužek 

a zaměstnává 7500 lidí, čímž se řadí na první místo v rámci oborového srovnávání. 

Obchodní zastoupení má celkem v 23 státech a exportuje do 120 států světa. Místo 
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pro jedno takové zastoupení si v roce 1996 vybral, tak jako před ním Schwan-STABILO, 

v blízkosti KOH-I-NOOR Hardtmuth. Motivem byla v prvé řadě levnější pracovní síla, 

která při třetinových nákladech dosahuje stejné produktivity jako v Německu. 

Z lokalizačního pohledu by bylo výhodnější umístit závod v Plzeňském kraji, nicméně, 

pravděpodobně kvůli tradici a know-how JČ kraje, bylo zvoleno město 

Hluboká nad Vltavou.  

Společnost zaměstnává až 100 zaměstnanců, kdy se ve 2/3 jedná o dělníky 

především ženského pohlaví, jelikož se při výkonu práce klade důraz na šikovnost. 

Vzdálenost a právní prostředí EU mezi centrálou a českým závodem činí 370 km 

a poskytuje prostor pro propojenost a flexibilitu dodávek. Původně se jednalo pouze 

o distribuční středisko pro Skandinávskou oblast. Postupem času se začaly v tomto 

podniku také kompletovat vlastní produkty v nehotovém stavu z materiálu sváženého 

z Německa. Obchodní vztahy uvnitř holdingu znázorňuje Obrázek 13. Mimo to poskytuje 

český závod také zastoupení pro místní trh a distribuci pro země střední a východní 

Evropy.  

Celosvětově F-C nakupuje pro výrobu desetitisíce komponentů. Většina 

dodávaného materiálu pro hlubocký F-C pochází ze sesterských společností holdingu, 

přibližně 20 % firma nakupuje od externích dodavatelů. Jedná se především o fólie či 

etikety. Podobně jako ostatním producentům kancelářského zboží se společnosti mění 

v průběhu roku poptávka, která dosahuje vrcholů v době před začátkem nového školního 

roku a vánoc. Pro zvládnutí těchto sezónních výkyvů firma spolupracuje s chráněnými 

dílnami.  

Distribuci svých výrobků na rozdíl od KINu neprovádí pomocí svých vlastních 

prodejen. O tomto kroku vedení uvažuje, ale v současnosti je spokojené se stavem, kdy 

prodej zajišťují zavedené obchody. Celosvětově se společnost musí společnost potýkat 

s rozdílnými normami, a proto nemůže například do Brazílie dovážet stejný výrobek jako 

na trh EU. 
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Tabulka 5: Mezinárodní výrobní závody a zastoupení Faber-Castell 

země město od roku funkce výroba 

Německo Stein 1761 centrála dřevěné barevné a grafitové tužky 

   V&V produkty pro psaní a kreslení (včetně přísluš.) 

   marketing a prodej umělecké tužky nejvyšší kvality 

     výroba voskovky 

 Stein 1978 Cosmetics Division rozličné produkty 

   V&V  

     marketing a prodej   

 Geroldsgrün 1861 vývoj výrobky z plastu 

   výroba inkoustové psací potřeby 

    mechanické tužky 

        rýsovací potřeby 

Rakousko Engelhartszell 1963 výroba Inkousty 

        zvýrazňovače 

Kostarika Neily 1996 pila prkénka na tužky 

      výroba tužek barevné tužky 

Peru Lima 1965 vývoj kuličková pera 

   marketing a prodej tenké popisovače 

      výroba fixy 

Brazílie Prata 1989 10000 ha lesa (1984) prkénka na barevné a grafitové tužky 

     "jesle" pro borovicová semínka   

 São Carlos  
1930 V&V dřevěné barevné and grafitové tužky 

   centrální sklad voskovky 

   výroba tuhy do pentilek 

    psací příslušenství 

       kosmetické produkty 

 Manaus 2006 výroba kuličková pera 

    dětské fixy 

        ořezávátka 

Kolumbie Bogota 1976 výroba voskovky 

        kreslící příslušenství 

Indie Goa 1998 výroba voskovky 

    gumy 

    zvýrazňovače 

    dětské fixy 

        inkoustové psací potřeby 

Malajsie Kuala Lumpur 1978 V&V gumy (největší výrobce na světě) 

   prodeje inkoustová pera 

      výroba psací příslušenství 

Indonésie Bekasi 1990 výroba dřevěné barevné and grafitové tužky 

     prodeje psací příslušenství 

 Jakarta 1999 výroba zvýrazňovače 

   prodeje tenké popisovače 

       fixy 

 Sumatra 1999 výroba prkénka na barevné a grafitové tužky 

      prodeje   

Čína Kanton 2000 výroba gumy 

      prodeje psací potřeby vyrobené z plastu 

Zdroj: faber-castell.com.au/  

https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Carlos


50 

 

Jako konkurenci ve světě pro svoje produkty vnímá F-C německé výrobce Staedler, 

Schwan-STABILO. Na místním trhu soupeří se zavedeným KIN H. a francouzským 

Mapedem. Globálně začal F-C působit před 2. sv. válkou v USA, ale opravdový rozmach 

přišel až v 70. letech. Ročně je v rámci portfolia aktualizováno přibližně 15 % celkového 

počtu výrobků. F-C dosáhl na certifikaci ISO 9001 i 14001, v tomto ohledu 

se od konkurence v JČ kraji žádným způsobem neliší. Tužky Faber-Castell jsou vyrobeny 

ze dřeva z Německa, Kolumbie a Brazílie a stejně jako S-S i KIN H. vlastní certifikaci 

FSC. 

Obrázek 13: Závazky, pohledávky a ostatní holdingové vztahy 

 

AT20 A.W. F-C Austria GmbH, Vídeň ID10 A.W. F-C Indonesia, Bantar Gebang Bekasi 

AU10 A.W. F-C (AUST), Smithfield 1D20 A.W. F-C (Int.) Indonesia, Jakarta Barat 

BR00 A.W. F-C S.A., Sao Carlos IN10 A.W. F-C (India) Pvt.Ltd., Bombaj 

CN10 A.W. F-C China, Kanton ID40 PT. Indo Bagus Slats, Palembang, Sumatra 

DE10 A.W. F-C Aktiengesellschaft, Stein IT10 A.W. F-C Italia s.r.l, Milán 

DE20 A.W. F-C Vertrieb GmbH, Stein MY10 A.W. F-C (M) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur 

DE50 Eberhard Faber Vertrieb GmbH, Stein PE10 A.W. F-C Peruana S.A., Lima 

DK10 A.W. F-C Nordic ApS RU10 LLC F-C Anadolu, Moskva 

FR10 A.W. F-C S.A.R.L., Bourg la Reine TR10 Adel Kalemcilik ve Sanayi A.S. Kartal, Turecko 

CH20 A.W. F-C Schweiz AG, Curych   

Zdroj: or.justice.cz 

7.5.2 HS Maschinenbau a Holzwarenfabrik 

V těsné blízkosti Faber-Castell se nachází firma HS Maschinenbau. Vznikla v roce 

1996 jako součást Budějovické dřevozpracující továrny s.r.o., aby se od ní v roce 2005 

odloučila. Tato firma se zaměřuje na výrobu jednoúčelových strojů pro výrobu psacích 

tužek. Firma dodávala v minulosti stroje pro TUPA spol. s r.o., KOH-I-NOOR Hardtmuth 
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a Schwan-STABILO. Firma Holzwarenfabrik není zapojena do výroby, proto se jí text 

nevěnuje. 

7.5.3 BDT Hluboká  

Poslední firmou v tomto shluku je BDT Hluboká, která dodává materiál na výrobu 

tužek. Firma byla původně založená jako Budějovická dřevozpracující továrna s.r.o., 

posléze byla prodána a přejmenována a nyní je v indonéských rukou a sdílí 

s HS Maschinenbau společné prostory. Dle slov HS Maschinenbau vykazuje velmi malou 

aktivitu až nepřítomnost. To dokládá i omezený počet veřejně dostupných informací 

vedoucí k obtížnému získání kontaktních údajů na samotnou firmu, kterou se ve výsledku 

nepodařilo kontaktovat. 

 

7.6 K.S.M.M.  

V zázemí Jindřichova Hradce zakázkově produkuje své tužky v mnohem menším 

objemu firma K.S.M.M. Tato česko-německá společnost (jednatelé Klaus Seidelmann 

a Michaela Mikulenčáková) založená v roce 2001 zaměstnává 5 lidí (2012). Firma 

se původně zabývala pouze prodejem tužek vyrobených jinde. 
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7.7 Shrnutí 

Z dostupných informací byla sestavena následující Tabulka 6 shrnující základní 

parametry jihočeských firem. Vedle českých výrobců, historicky spojených s KINem, 

fungují v kraji i dvě pobočky německých nadnárodních společností Schwan-STABILO 

a Faber-Castell. Tato skutečnost má vliv na směry odbytu výrobků, kdy závody těchto 

společností odesílají své zboží na německé adresy. I díky nim naprostá většiny výrobků 

z jižních Čech míří na export. Nejširší portfolio vykazuje KOH-I-NOOR Hardtmuth 

následovaný Centropenem. V počtu výrobních závodů panuje nejednoznačnost. 

Vzhledem k rozsahu získaných informací není možné stanovit počet závodů u firem 

Centropen a Schwan-STABILO. Podle veřejných informací je v obou firmách několik 

oddělených výrobních procesů. Dokazují to i letecké snímky, na kterých je možno vidět 

několik hal v prostorech areálů společností. Na druhou stranu nejsou informace o tom, 

že by byly závody vyčleněny jako v případě KIN Hardtmuth. 

 

Tabulka 6: Srovnání společností působících v Jihočeském kraji k 1.6.2016 

název spol. vlastník zaměstnanců závody export [%] trhy portfolio 

KIN Hardtmuth CZ 
619  

(až 1000) 
7 85 CEE, RUS, ITA, USA kompletní 

Centropen CZ 395  72 ENG, GER, RUS 
popisovače, zvýrazňovače, 

pera, tužky, pravítka, barvy 

Schwan-STABILO DE 381 1 
54  

(95 v 2014) 
GER. CZE tužky, popisovače 

Faber – Castell DE 
70  

(až 100) 
1 100 GER, CZE balení 

TUPA CZ 45 1 90 GER, RUS, FRA tužky, pastelky, tisk 

K.S.M.M. DE/CZ 5 1   tužky, pastelky 

Zdroj: or.justice.cz, centropen.cz, stabilo.com/cz, ksmm.cz, vlastní šetření 
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8 Závěr 

Tato práce se optikou globálních produkčních sítí věnovala výrobci kancelářských 

potřeb společnosti KOH-I-NOOR Hardtmuth. Spolupráce mezi sestrami v rámci holdingu 

byla ilustrována na příkladech konkrétních výrobků. Uvnitř holdingu došlo rovněž 

k reorganizaci závodů. Příkladem je závod v Milevsku, který se velkou měrou podílel 

na produkci KIN Hardtmuth. Do roku 2014 patřil do firmy GAMA GROUP, poté byl 

vzhledem k vyráběnému portfoliu začleněn pod KIN Hardtmuth. 

Z geografického hlediska je zajímavý původ a osud vyrobeného zboží. Ukazuje se, 

že výrobci tužek jsou ve značné míře při výběru na svoje produkty tradičně odkázáni 

na specifický druh dřeva, jako je například cedr, který pochází od externích dodavatelů 

z Kalifornie. Obdobná situace je u grafitu, který se v Jihočeském kraji dlouhou dobu těžil, 

ale dnes je již dodáván z Číny, Ukrajiny nebo Madagaskaru. Dalšími významnými místy 

z hlediska lokalizace zdrojů do výroby jsou Brazílie, Kolumbie a země v Jihovýchodní 

Asii. Po přesunu na druhou stranu života výrobku zjišťujeme, že drtivá většina výrobků 

firem uvedených v mé práci je určena na export, především do Německa. Silnou tradici 

odbytu mají také v Rusku a v jiných zemích bývalého socialistického tábora. Zajímavým 

fenoménem pro všechny zkoumané firmy je skutečnost, že mezi státy existují rozdílné 

lokální zvyky a zároveň předepsané normované materiální složení kancelářského zboží. 

Při zkoumání existujícího shluku firem produkujících podobný sortiment je nutno 

brát v potaz, že hegemonem v době socialismu byl národní podnik KOH-I-NOOR, 

do něhož byly začleněny i firmy TUPA a Centropen, které se později zcela osamostatnily. 

V Jihočeském kraji byly rovněž vybudovány v 90. letech konkurenční závody německých 

výrobců Schwan-STABILO a Faber-Castell. Tyto změny posledních let lze jednoznačně 

přiřknout změně politického uspořádání země. 

Narůstající počet výrobních závodů KIN H. v zahraničí byl přerušen 

neuskutečněnými plány na stavbu továrny v Brazílii, Vietnamu a ukončením výroby 

v Nanjingu v Číně. Došlo ke stagnaci růstu firmy a v konečném důsledku k udržení 

120 až 150 pracovních míst pro zaměstnance v českých závodech. Mezi rozhodující 

důvody ukončení výroby v Číně lze řadit pokles poptávky a snižování významu výhod 

plynoucích z provozování výroby v Číně. 
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Také konkurenti zaměstnávající početnou skupinu českých zaměstnanců 

Schwan-STABILO a Faber-Castell patří dnes již do velkých nadnárodních společností 

(viz Obrázek 14 v Obrazové příloze 5). Uvedené firmy vnitřně firemně funkčně 

spolupracují, například hromadně nakupují materiál. V dalším srovnání zmiňme, že pro 

velké hráče na poli výroby tužek je společná snaha o udržení v dnešní době již 

marketingového označení dřeva certifikátem FSC. Označení ISO je u jihočeských závodů 

víceméně samozřejmostí.  

Implikací pro regionální rozvoj by rozhodně bylo zvýšení statusu firem TUPA 

z hlediska technologické náročnosti a Faber-Castellu ve firemní hierarchii, které by 

následně vedlo k udržení většího podílu na výsledné hodnotě výrobků. Čeští výrobci 

kancelářského zboží se dále musí snažit o zajišťování inovací a podpory marketingu, 

protože jsou, především na západních trzích, vystaveni mezinárodní konkurenci 

značkových výrobců. 

Závěrem lze říci, že tato práce je první studií v tomto odvětvi a je pouhým vstupem 

do studia dané problematiky. Do budoucna by se studování tohoto odvětví mohlo zaměřit 

na sledování národních rozdílů v objemech prodejnosti výrobců kancelářského zboží 

a na způsoby prodeje především ve velkých objemech v hypermarketových řetězcích, 

jako zástupce nákupem řízené sítě GPN a též související s geografií maloobchodu. 
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Přílohy 

Příloha 1: Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE 
K

O
H

-I
-N

O
O

R
 H

ar
d

tm
u

th
 a

.s
. 

32990 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 

18120 Tisk ostatní, kromě novin 

18130 Příprava tisku a digitálních dat 

22190 Výroba ostatních pryžových výrobků 

222 Výroba plastových výrobků 

22290 Výroba ostatních plastových výrobků 

25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů 

25730 Výroba nástrojů a nářadí 

289 Výroba ostatních strojů pro speciální účely 

3511 Výroba elektřiny 

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

46900 Nespecializovaný velkoobchod 

4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách 

620 Činnosti v oblasti informačních technologií 

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 

702 Poradenství v oblasti řízení 

74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 

772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 

K
.S

.M
.M

. 
s.

r.
o

. 46490 Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost 

32990 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 

46900 Nespecializovaný velkoobchod 

69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 

702 Poradenství v oblasti řízení 

A
.W

. 

F
ab

er
 –

 

C
as

te
ll

 

Č
R

 s
p

o
l 

s 
r.

o
. 32990 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách 

T
U

P
A

 s
p
o

l.
 s

 r
.o

. 

32990 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 

16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství 

4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách 

49410 Silniční nákladní doprava 

56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 

S
ch

w
an

-S
T

A
B

IL
O

 Č
R

, 

s.
r.

o
. 

32990 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 

162 Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 

46900 Nespecializovaný velkoobchod 

52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 

68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody 

69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 

74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 

C
E

N
T

R
O

P
E

N
, 

a.
s.

 

32990 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 

25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů 

25730 Výroba nástrojů a nářadí 

56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 

Zdroj: RES ČSÚ 
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Příloha 2: Společnosti holdingu KOH-I-NOOR 

název společnosti majetková účast [%] země působnosti město 

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. 100 Česko České Budějovice 

KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s. 100 Česko Pelhřimov 

KOH-I-NOOR GRAFIT s.r.o. 100 Česko Netolice 

KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. 100 Česko Polička 

CRAYOMINE-CZ a.s. / KOH-I-NOOR ENERGY, a.s. 100 Česko Praha 

KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA Sp. z o.o. 75 Polsko Cieszyn 

KOH-I-NOOR HARDTMUTH ROMANIA S.R.L. 50 Rumunsko Bukurešť 

KOH-I-NOOR BULGARIA s.r.o. 51 Bulharsko Sofie 

KOH-I-NOOR ITALIA S.p.A. 7 Itálie Binasco 

KOH-I-NOOR RONAS s.r.o. 100 Česko Rožnov pod Radhoštěm 

KOH-I-NOOR Nanjing Stationery CO. Ltd. 100 Čína Nanjing 

KOH-I-NOOR NANJING TRADE CO. 100 Čína Nanjing 

SKF Tomsk s.r.o. 25,1 Rusko Tomsk 

„STIL +“ s.r.o. 25 Rusko Moskva 

KOH-I-NOOR PRINT s.r.o. 50 Česko České Budějovice 

KOH-I-NOOR MACHINERY a.s. 100 Česko Praha 

KOH-I-NOOR Holding SK, s.r.o. 100 Slovensko Senec 

KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO a.s. 100 Slovensko Senec 

GAMEDIUM, spol. s r.o. 100 Česko Jesenice 

CLINI-DENT s.r.o. 50 Česko Praha 

GAMA IMAGING, s.r.o. 80 Česko České Budějovice 

KRALUPOL a.s. 100 Česko Praha 

TRANSIWATT s.r.o. 50 Česko České Budějovice 

TRANSIWATT II s.r.o. 50 Česko České Budějovice 

Gas Logistics, s.r.o. 100 Česko Praha 

KRALUPOL SK s.r.o. 100 Slovensko Banská Bystrica 

GAMA Group a.s. 100 Česko České Budějovice 

Poliklinika Sever. spol. s.r.o. 100 Česko České Budějovice 

KOH-I-NOOR HEMUSMARK A.D. 96,53 Bulharsko Burgas 

Hotel VLTAVA s.r.o. 100 Česko Praha/Frymburk 

zdroj: or.justice.cz 
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Příloha 3: Společnosti Faber-Castell ve světě 

název společnosti 
majetková 

účast [%] 
země město 

A.W. Faber-Castell Cosmetics GmbH 100 Německo Stein 

A.W. F-C Vertrieb GmbH 100 Německo Stein 

Eberhard Faber Vertrieb GmbH 100 Německo Stein 

A.W. F-C Retail GmbH 100 Německo Düsseldorf 

A.W. F-C Amazonas S.A. 99,9 Brazílie Manaus 

A.W. F-C S.A. 89,96 Brazílie São Carlos 

Castelo Verde S.A. 99,99 Brazílie São Carlos 

F-C Stor Comercial Importadora e Exportadora Ltda. 99 Brazílie São Carlos 

Greencastle Commercial Exportadora Ltda. 90 Brazílie São Carlos 

Prólapis Florestal Ltda. 99 Brazílie Prata 

Florestal Iguaçu S.A. 99,2 Brazílie Morretes 

A.W. F-C Colombia Ltda. 51 Kolumbie Bogotá 

A.W. F-C & T.H. Reforestation S.A.S. 70 Kolumbie Barranquilla 

A.W. F-C Guangzhou Stationery Co. Ltd. 90 Čína Kanton 

A.W. F-C (India) Pvt. Ltd., Mumbai, Indien 100 Indie Bombaj 

A.W. F-C (M) Sdn. Bhd. 70 Malajsie Kuala Lumpur 

A.W. F-C Peruana S.A. 66,67 Peru Lima 

Industrial y Comercializadora Vikingo S.A.C. 99,9 Peru Lima 

PT. A.W. F-C Indonesia 52 Indonésie Bekasi 

PT. Pencil Lead Indonesia 52 Indonésie Bekasi 

PT. A.W. F-C International Indonesia 75 Indonésie Jakarta 

PT. F-C Marketing Indonesia 99 Indonésie Jakarta 

Maderin ECO S.A. 100 Kostarika Ciudad Neily 

Societa Immobiliare Ilse di Anton Wolfgang Graf von F-C & Co.  100 Itálie Milán 

A.W. F-C Italia S.r.l. 100 Itálie Milán 

A.W. F-C (Holding) AG, 100 Švýcarsko Curych 

A.W. F-C Schweiz AG 100 Švýcarsko Adliswil 

A.W. F-C (NZ) Limited 90 Nový Zéland Auckland 

Fighting Knights Limited 50 Nový Zéland Auckland 

A.W. F-C Ges.m.b.H. 100 Rakousko Engelhartszell 

A.W. F-C Austria GmbH 100 Rakousko Vídeň 

A.W. F-C Argentina S.A. 100 Argentina Buenos Aires 

A.W. F-C (AUST) Pty. Ltd. 75 Austrálie Smithfield 

A.W. F-C Česká republika, spol s.r.o. 100 Česko Hluboká n. Vlt. 

A.W. F-C Chile S.A. 66,67 Chile Santiago 

A.W. F-C de Mexico, S.A. DE C.V. 100 Mexiko Mexico City 

A.W. F-C (H.K.) Ltd. 100 Čína Hongkong 

F-C Kreativ - Graf von F-C Shop Frankfurt GmbH 100 Německo Frankfurt n. Moh. 

A.W. F-C Nordic ApS 100 Dánsko Skovlunde 

A.W. F-C (S) Pte. Ltd. 100 Singapur Singapur 

A.W. F-C S.A.R.L. 100 Francie Voisins-Le-Bretonneux 

A.W. F-C USA, Inc. 100 USA Cleveland 

F-C Anadolu LLC, 50 Rusko Moskva 

 

zdroj: Jahresabschluss zum 31. März 2015; unternehmensregister.de/ 
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Příloha 4: Členové asociace EWIMA, která sdružuje výrobce psacích potřeb v Evropě 

název společnosti země původu název společnosti země původu 

Adel Turecko LA-CO Markal USA 

Aurora Trading Švýcarsko Lamy Německo 

Ballograf Švédsko Linz Georg Německo 

BiC Německo Luxor Indie 

BIMA 83 Francie LYRA Německo 

Bock Peter Německo Maped Francie 

bruynzeel-sakura Nizozemsko Milan Španělsko 

burger pen Švýcarsko Uni Mitsubishi Japonsko 

Caran d'Ache Švýcarsko Möbius+Ruppert Německo 

Centropen Česko Morocolor Itálie 

Cleo Skribent Německo Drei Sterne Kreide Německo 

Colart Velká Británie Multichem Velká Británie 

Derwent Velká Británie Newell Rubbermaid USA 

De Martini Itálie Noris Color Německo 

Dobell Itálie Pelikan Švýcarsko 

Dokumental Německo Penac Německo 

Edding Německo Pentel Německo 

Eisen Německo Pilot Japonsko 

Essentra Velká Británie Premec Švýcarsko 

Faber-Castell Německo Prodir Švýcarsko 

F.I.L.A. Itálie Reinol Itálie 

Gehr Německo Schmidt Technology Německo 

Robert E. Huber Německo Schneider Německo 

Hutt Rudi Německo Senator Německo 

JoWo Schreibfeder Německo Stabilo Německo 

Jovi Španělsko Staedtler Německo 

KOH-I-NOOR Hardtmuth Česko StarMinen Švýcarsko 

Kreul Německo Stockmar Německo 

Kupietz Stefan Německo Tonbow Japonsko 

Zdroj: ewima-isz.de/english/members/index.html 

 

Obrazová příloha 5 

 

Obrázek 14: Srovnání mezinárodní aktivity společností KOH-I-NOOR Hardtmuth, Faber-Castell a 

Schwan-STABILO (na další straně) 
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Obrázek 15: Areál Faber-Castell v Hluboké nad Vltavou 

 

zdroj: vlastní fotografie 

Obrázek 16: Firmy působící v Hluboké nad Vltavou 

 

zdroj: vlastní fotografie 
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Obrázek 17: Pracoviště firmy TUPA Kardašova Řečice 

 

zdroj: vlastní fotografie 
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Obrázek 18: Značková prodejna v Jindřichově Hradci 

 

zdroj: vlastní fotografie 

 

Obrázek 19: Materiál určený ke kompletaci ve firmě TUPA 

 
 

Zdroj: vlastní fotografie 
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Obrázek 20: Distributorská síť Centropen 

 
zdroj: centropen.cz 

Obrázek 21: Smluvní papírnictví Centropen 

zdroj: centropen.cz 
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