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Zadání 



  



  

Anotace 

 

 Bakalářská práce se zabývá analýzou konkurenceschopnosti společnosti Hansen 

Electric, spol. s r. o. se sídlem v Opavě. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část 

obsahuje charakteristiku společnosti. V druhé části je stručná charakteristika vybrané 

konkurenční společnosti T Machinery a.s. a jejího výrobního programu. Třetí část je 

zaměřena na konkurenceschopnost vybraných produktů. Nejprve je analyzováno teoretické 

vymezení Porterova modelu prostředí a SWOT analýzy. Následně jsou tyto postupy 

uplatněny pro obě společnosti. V závěru třetí části jsou vybrané produkty charakterizovány 

a porovnány s konkurenčním z hlediska obsahu a ceny. Čtvrtá část bakalářské práce je 

věnovaná návrhům pro zlepšení konkurenceschopnosti společnosti Hansen Electric, spol. 

s r. o. 

 This bachelor thesis focuses on analysis of competitiveness of Hansen Electric, spol. 

s r.o., with registered office in Opava. The thesis is divided into four parts. First part 

characterises selected company. Second part characterises T Machinery a.s., a selected 

competitor, and its production programme. Third part analyses competitiveness of selected 

products. First theoretical definition of Porter model of competition and SWOT analysis 

are analysed. Subsequently these techniques are applied for both companies. In the end of 

third part price and contents of selected products are characterised and compared. Fourth 

part of thesis is dedicated to suggestion on how to improve competitiveness of Hansen 

Electric, spol. s r. o.. 
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spol. s r. o., T Machinery a.s. 
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Seznam použitých zkratek 

H+R Hansen + Reinders GmbH spol, s r. o. 

OHR Ostroj – Hansen + Reinders spol, s r. o. 

OKD Ostravsko-karvinské doly 

OOO  our coal grow – naše uhlí roste 

SIB Sibiř 

SNM3 označení nevýbušných elektrických zařízení – I M2 EEx d [ia] I 



Tereza Bergerová: Analýza konkurenceschopnosti společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. 

 

2012  1 

 

1 Úvod 

 

 V bakalářské práci provedu analýzu konkurenceschopnosti společnosti Hansen 

Electric, spol. s r. o., která se zabývá vývojem, výrobou a následným prodejem 

nevýbušných elektrických a elektronických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu, 

zóna 1 a 2. Společnost se dále věnuje repasemi elektromotorů a generátorů. Je pověřena 

výhradním zastoupením polské společnosti Damel v České republice.  

 Společnost se pravidelně účastní praţského veletrhu AMPER v rámci prezentace 

svých výrobků, získání nových zákazníků a udrţení těch stávajících.  

 Hansen Electric, spol. s r. o. jsem si vybrala z důvodu dobré znalosti fungování 

podniku. Pracovala jsem na oddělení výroby, kde jsem se seznámila s produkty, které 

společnost vyrábí. Také jsem poznala provoz ve skladu, který poskytuje mj. různé 

elektrosoučástky ke zkompletování finálních výrobků. Měla jsem moţnost nějakou dobu 

působit v obchodním oddělení, kde jsem byla přítomna několika obchodním transakcím.  

 Analýza konkurenceschopnosti je zaměřena na zhodnocení Porterova modelu 

prostředí, SWOT analýzy a následné porovnání vybraných produktů s výrobky 

konkurence. 

 Bakalářskou práci jsem rozdělila do čtyř částí. První část je zaměřena na 

charakteristiku firmy Hansen Electric, spol. s r. o. Zabývá se historií podniku, personální 

charakteristikou, dále charakteristikou podnikání a klientů nejen v České republice, ale 

také v zahraničí, zejména na Ukrajině a v Rusku. 

 V druhé části popisuji a analyzuji konkurenci. Konkurenční firmou je v této práci 

společnost T Machinery, a.s., kterou stručně charakterizuji a blíţe se zaměřuji na obsah 

jejího výrobního programu. 

 Třetí část je věnovaná analýze konkurenceschopnosti vybraných produktů. Analyzuji 

teoretické vymezení Porterova modelu prostředí a SWOT analýzy. Dalším krokem je 

vyuţití Porterova modelu ke zhodnocení konkurenčního prostředí. Nejprve z pohledu 

Hansen Electric, spol. s r. o. a poté z pohledu společnosti T Machinery, a.s. Dále se 

soustředím na praktické vyuţití SWOT analýzy obou společností. Následně jsou obě 

SWOT analýzy shrnuty a zhodnoceny. Nakonec charakterizuji vybrané produkty a 

následně srovnávám z hlediska obsahu a ceny.  
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 V poslední čtvrté části předkládám návrhy na zlepšení konkurenceschopnosti 

společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. vyplývající z předchozích analýz. Návrhy se týkají 

také různých opatření pro zabránění ohroţení konkurence jiných firem a zlepšení 

obchodních podmínek společnosti.  

 Cílem bakalářské práce je analyzovat konkurenceschopnost společnosti Hansen 

Electric, spol. s r. o. Vymezit jejich výhody a nevýhody oproti konkurenční firmě  

T Machinery, a.s. a porovnat vybrané produkty. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti 

 Charakteristika je zaměřena na historii podniku a její vývoj v uplynulých letech 

působnosti. Součástí charakteristiky je i majetková struktura podniku, která nám dává 

představu o velikosti společnosti. Další podkapitolou je seznámení s klientelou v České 

republice i v zahraničí. K dispozici je i znázornění na mapě světa. 

 

2.1 Historie podniku 

 V roce 1958 začala v opavské společnosti Ostroj výroba nevýbušných elektrických 

zařízení. Výrobní program společnosti byl zaloţen na elektrickém vybavení k důlním 

strojům pro vyuţití v hlubinných dolech Československé republiky.  

 Od roku 1990 se spojily dvě významné firmy, a to Divize elektrozařízení Ostroj 

Opava, st. p., se zahraničním strategickým partnerem Hansen + Reinders GmbH + Co. 

(dále jen H+R) z Gelsenkirchenu. Tyto společnosti mezi sebou uzavřeli roku 1991 

kooperační dohodu o výrobě nevýbušných závěrů pro společnost H+R a zajištění servisu 

pro zařízení dováţená do OKD. Na základě této dohody byla roku 1992 zaloţena dceřiná 

společnost Ostroj – Hansen + Reinders, spol. s r. o.  

 Hospodářská činnost společnosti Ostroj – Hansen + Reinders byla zahájena 1. 3. 

1993. Jejími vlastníky jsou ze 40 % německá společnost H+R, ze 40 % Ostroj Opava a 

z 20 % management OHR. Jejím jednatelem se stal Ing. Josef Šimeček, který působí jako 

výkonný ředitel společnosti. V roce 1997 Ostroj Opava prodala svých 40 % H+R. Sídlem 

společnosti OHR se staly prostory firmy Ostroj, a. s. Aţ v roce 2001 koupila v Opavě 

pozemek, na kterém došlo k výstavbě haly pro strojní výrobu. 

 Od roku 2002 společnost rozšířila svoji činnost v oblasti prodeje a servisu 

elektromotorů a generátorů. Dále v roce 2004 pokračovala ve výstavbě výrobní haly a 

skladu elektromateriálu. Z tohoto důvodu bylo zřízeno nové pracoviště v Opavě a Ostravě 

– Radvanicích. Firma v roce 2003 zaloţila dceřinou společnost OOO. SIB Hansen v Rusku 

a později v roce 2006 OOO. SIB Hansen Ukrajina. 

 V průběhu roku 2007 se OHR stává součástí kapitálové společnosti Kopex Katowice. 
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OHR se vypracovala na pozici vyspělé společnosti s moderní technologií pro zajištění 

vývoje, konstrukce, výroby, instalace a servisu elektrických zařízení, určených do 

výbušných prostředí. 

 Výrobní program zajišťuje dodávku kompletního elektrického vybavení dobývacích 

komplexů. 

 OHR je členem Sdruţení výrobců důlních a strojírenských technologii v Opavě a 

dále členem Sdruţení české důlní techniky v Praze. 

 Společnost obdrţela Certifikát jakosti dle ČSN EN ISO 9001. V roce 2001 došlo 

k certifikaci podle evropské normy ATEX, coţ znamená, ţe je společnost oprávněna 

dodávat vybraná zařízení do EU a ČR v souladu s platnými zákony a nařízeními vlády. 

  Firma získala od Obvodního báňského úřadu v Ostravě oprávnění pro montáţ, 

provoz a údrţbu vyhrazených elektrických zařízení a poradenskou činnost v oblasti 

elektronických zařízení, výrobu rozvaděčů do 6 kV, vývoj a projektování elektronických 

zařízení a poradenskou činnost v oblasti elektronických zařízení pro plynující doly. 

 Vedoucí pracovníci jsou vyškoleni, a tudíţ drţiteli Osvědčení o odborné způsobilosti 

vydané Obvodním báňským úřadem v Ostravě. 

 Jednotlivé výrobky mají prohlášení ES o shodě a ES certifikáty o přezkoušení typu. 

Výrobky pro prodej mimo EU mají schválení a certifikáty platné v příslušném státě. 

 Společnost OHR změnila k datu 1. srpna 2011 název na Hansen Electric, spol. s r. o. 

Ke změně došlo i v oblasti vlastnických podílů na 50 % německé firmy H+R a 50 % 

managementu OHR. [6]  

 

 2.2 Personální struktura 

 Společnost je v pracovním poměru se 187 zaměstnanci. Z toho je 49 techniků a 138 

dělníků. Počet pracovníků za poslední tři roky klesl v důsledku současné krize, která však 

nezpůsobila rapidní změny v chodu společnosti.  

 Z hlediska dosaţeného vzdělání, se zaměstnanci dělí na 8,56 % s vysokoškolským 

vzděláním, 31,55 % se středoškolským vzděláním a 59,89 % je vyučeno, nebo se 

základním vzděláním. [6] 
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2.3 Předmět podnikání  

 Předmětem podnikání společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. je: 

 koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje; 

 projektování elektrických zařízení; 

 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů; 

 výroba a prodej elektromotorů; 

 opravy a servis elektromotorů a generátorů. 

 

 Tato společnost usiluje o to, aby byla významným evropským dodavatelem 

elektrických zařízení do výbušných prostředí. Pro dosaţení tohoto cíle společnost klade 

důraz na jakost orientovanou směrem k: 

 zákazníkovi, 

 bezpečnosti,  

 dodavateli, 

 zaměstnancům, 

 majitelům, 

 prostředí, 

 veřejnosti. [6] 

 

2.4 Zákazníci v ČR 

 Součástí společnosti je vývojové a konstrukční oddělení, které zaměstnává 18 % 

zaměstnanců z celkového počtu. Toto oddělení je z části vyuţito sesterskou společností 

Elgór + Hansen v Chorzowě a také mateřskou společností H+R. Dále je společnost v úzké 

spolupráci s Technickými laboratořemi Opava, a. s., a Fyzikálně technickým zkušebním 

ústavem v Ostravě – Radvanicích. 

 Mezi nejvýznamnější odběratele výrobků se řadí OKD, a. s., Důl Darkov (Karviná), 

Důl Lazy (Orlová – Lazy), Důl ČSA (Karviná) a Důl Paskov (Paskov). Dalšími neméně 

důleţitými klienty jsou ČMD, a. s. a Důl ČSM Stanova. 
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 Pro tyto doly jsou dodávky přímé nebo zprostředkované prostřednictvím výrobce a 

dodavatele pro dobývání a dopravu uhlí (např. OSTROJ Opava, a. s., Gascontrol, a. s., 

Bucyrus – DBT Europe GmbH i Bucyrus CZ). 

 Některé výrobky se dodávají velkoobchodům s elektrotechnickým materiálem, 

výrobcům elektrických rozvaděčů, nebo výrobním a servisním firmám v chemickém 

průmyslu. Jde především o dodávku vakuových stykačů typu HR-VS. 

 V roce 2001 vznikl v oblasti montáţí, servisu a opravárenství nový útvar 

Elektromotory. Tento útvar zajišťuje opravu důlních nevýbušných elektromotorů, převáţně 

elektromotorů Damel. Dále můţeme mluvit o specializaci na opravu elektrických 

generátorů, elektrických ventilátorů a těţních strojů pro důlní vyuţití. Mezi specializaci 

můţeme zařadit i opravy generátorů vodních elektráren, např. vodní elektrárna Kadaň, 

vodní elektrárna Meziboří, vodní elektrárna Kruţberk. 

 Hansen Electric, spol. s r. o. si vyhledala několik firem, které umoţňují kooperaci 

výroby strojních a elektrických komponentů pro zkoumanou společnost. Jde především o 

tyto firmy: Aresta Group, s. r. o., Květoslav Bašista, s. r. o., Freso, spol. s r. o., Zamosa, s. 

r. o., TeLux, spol. s r. o. a další. [6] 

 

2.5 Zákazníci v zahraničí 

 Díky sesterské společnosti Elgór + Hansen Sp. z. o. o., která sídlí v Chorzowě, má 

Hansen Electric, spol. s r. o. moţnost spolupracovat i s blízkým Polskem. Jedná se o 

dodávku součástek pro výrobu nevýbušných skříní, vakuových stykačů a dalších jiných 

komponentů. Prostřednictvím sesterské společnosti firma dodává na polské území pro 

důlní trh automatiku k pásovým dopravníkům typu APD1. 

 Další sesterská společnost sídlí v Gelsenkirchenu se jménem Hansen+Reinders 

GmbH. Pro tuto společnost firma zabezpečuje výrobu nevýbušných závěrů, v některých 

s nástřikem a předmontáţí. Společnosti jsou dále dodávány některé elektronické stavební 

prvky např. proudové měniče nebo relé. V Německu jsou vytvářena i celá zařízení. Jedná 

se především o výrobky, které nejsou ve výrobním programu společnosti Hansen+Reinders 

GmbH. 
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 V rámci ruské Federace jsou realizovány ty nejdůleţitější obchody především na 

Kuzbase a ve Vorkutě. Společnost Hansen Electric, spol. s r. o. se společností Sid-Damel-

Novomag zaloţily v městě Leninskkuzněckij dceřinou společnost SIB-HANSEN. Podle 

vytvořených statistik, je v oblasti spínací techniky zajištěn trvale rostoucí trend. 

 V roce 2001 začala společnost dodávat elektrické techniky do Kazachstánu, 

prostřednictvím společnosti ISPATKARMET JSC, která je vlastníkem 8 dolů 

v Kazachstánu. V roce 2008 bylo společnosti dodáno 7 velkých Softstartů EZS01. V roce 

2008 jich bylo uţ 12. Dnes jsou v Kazachstánu pouţívány jiţ v počtu 25 kusů. 

 Díky zaloţení další sesterské společnosti Hansen – Ukrajina v Doněcku je dodávka 

spínací techniky do ukrajinských dolů stále vyšší. Společnost T – Machinery, a. s. 

z Ratíškovic je dalším klientem odebírající převáţně spínací techniku a frekvenční měniče, 

které se pouţívají pro pojezd důlních kombajnů. Od roku 2002 firma spolupracuje s 3AO 

Makeevským závodem v oblasti vývoje a výroby. Zde jsou vyráběny některé mechanické 

komponenty pro Hanse Electric, spol. s r. o. Opava. 

 Prostřednictvím firmy SERVICIO ZARAGOZA LLC – Texas, USA jsou dodávány 

některé zařízení pro mexické doly. Především jde o dodávku transformátorových souprav 

typu TN6 se spínací technikou pro 1 kV a 3,3 kV. [6] 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Mapa světa zákazníků společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. 

Zdroj: [6]   
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3  Zmapování konkurence 

 

         Jako konkurenční firma byla zvolena společnost T Machinery a.s. se sídlem 

Ratíškovice č. p. 1285, okres Hodonín, PSČ 696 02. 

 Počátky činnosti společnosti T Machinery a.s., jako výrobce dobývací techniky, se 

datují od roku 2003. Pokračovala v tradici výroby v tomto trţním segmentu, kdy byla 

zahájena mechanizace pro dobývání lignitu, z důvodu energetické potřeby firem majitele 

pana Bati. 

 Tato firma exportuje především na Ukrajinu a Rusko. Některé zakázky jsou 

směřovány i do Polska, Slovinska, Srbska a Španělska. Navazují spolupráci i v Německu, 

kde dodávají některé části technologií.  

 

 Do výrobního programu společnosti T Machinery a.s. patří: 

 Dobývací kombajny: Kombajny MB 12, MB 12 compact, MB 13, MB 14, 

kabeloukladač CMM, TM KUO, TM KUU. 

 Mechanizované výztuže: Výztuţ MVPU 2800, MVPO 3200X, MVPO 3500, MVPO 

4000, MVPO 4200, MVPN 3200, MVPS 800. 

 Porubové hřeblové dopravníky: Dopravník řady SHD 225, SHD 285/965, SHD 

190/800, SHD 190/642, 228/642. 

 Podporubová zařízení: Podporubové zařízení na samonosné konstrukce, 

podporubové zařízení na závěsné dráţce, drtiče uhlí DU, kotvící zařízení, napínací 

zařízení, přesouvací zařízení, krokovací zařízení a energovlak. 

 Spínací silové systémy: Stykačová skříň APK9U.Pxx, měnič frekvence napětí 

MFK400.SNO a trafostanice TPK9S. [7] 
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4  Analýza konkurenceschopnosti ve vybraných 

produktech 

 V oblasti konkurence a konkurenční strategie je vyuţívána práce specialisty na 

strategický management Michaela Portera. Podle jeho teorie se rozlišují tři základní 

konkurenční strategie. Volba strategie závisí na charakteru společnosti a na vhodnosti 

určité strategie pro danou společnost. Podle silných a slabých stránek zkoumané 

společnosti a silných a slabých stránek konkurentů se odvíjí další volba strategie. Po 

provedení analýzy okolí podniku, manaţeři mohou určit finální konkurenční strategii. 

Dobře zvolená strategie můţe firmě zajistit konkurenční výhody. Tyto výhody můţeme 

vidět v niţších nákladech, nebo v diferenciaci ve srovnání s konkurencí. 

 „Strategie vůdcovství v nákladech znamená agresivní tlak v oboru na účinnost výrob, 

marketingu a dalších operací. Reţijní náklady jsou drţeny na minimu a firma dělá vše pro 

sníţení nákladů. 

 Firmy, které mají jedinečný produkt, vysoce ceněný zákazníky, zpravidla realizují 

strategii diferenciace. Můţe to být mimořádná kvalita, výjimečné sluţby, inovativní 

design, technologické kapacity nebo neobyčejně pozitivní image značky. Klíčovým 

prvkem této strategie je výběr diferenciačního faktoru, který musí být naprosto odlišný od 

toho, co mají nebo dělají konkurenti, a dostatečně významný, aby cenová prémie převýšila 

náklady na tuto diferenciaci. 

 Strategie zaměření je buď zacílena na náklady, nebo na diferenciaci, ale v úzkém 

segmentu. Znamená to, ţe manaţeři musí vybrat trţní segment nebo několik segmentů 

v oboru a vytěţit je. Tyto segmenty můţou být zaloţeny na různosti produktů, typu 

konečných spotřebitelů, nebo geografickém rozmístění kupujících. Průzkum ukazuje, ţe 

strategie zaměření můţe být nejefektivnější variantou pro malé byznysy, protoţe nemohou 

vyuţívat výhod z rozsahu a také nemají dostatek zdrojů pro realizaci cenové nebo 

diferenciační strategie. 

 Co se stane, kdyţ organizace není schopna realizovat ani cenovou výhodu ani 

diferenciaci? Takovou situaci Porter nazývá zastavení se na půli cesty a pro organizaci je 

velmi obtíţné docílit dlouhodobý úspěch. Ale průzkumy také ukazují, ţe duální důraz jak 

na nízké náklady, tak i na diferenciaci můţe vyústit ve vysokou výkonnost.“ [4] 
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4.1  Porterův model prostředí 

 

V této analýze se zkoumá okolí společnosti. Strategická pozice společnosti na trhu je 

určována pěti hlavními faktory: 

 hrozbou vstupu nových konkurentů, 

 vyjednávací silou zákazníků, 

 vyjednávací silou dodavatelů, 

 hrozbou substitutů, 

 rivalitou firem působících na daném trhu. [5] 

 

 

Schéma 1: Porterův model konkurenčního prostředí 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KONKURENČNÍ  

PROSTŘEDÍ 

Hrozba vstupu nových 

konkurentů 

 

 

Hrozba substitutů 

 

Vyjednávací síla zákazníků 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [ 5] 
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4.2 SWOT analýza 

 

 Ve SWOT analýze se určují příleţitosti a hrozby vycházející z vnějšího prostředí 

firmy, které společnost nemůţe ovlivnit. Dále se určují silné a slabé stránky pocházející 

z vnitřního prostředí společnosti. Tyto stránky společnost můţe naopak silně ovlivnit. 

Společnost je můţe vyuţít a nebo omezit pokud se jedná o slabé stránky. [5] 

 

 

Tabulka 1: Schéma SWOT analýzy 

SWOT - 

analýza 

Negativní vliv Pozitivní vliv 

SLABÉ STRÁNKY 

 (W) 

 

SILNÉ STRÁNKY 

(S) 

 

Vnitřní 

prostředí 

- slabina 1 

- slabina 2 

- slabina 3 

- silná stránka 1 

- silná stránka 2 

- silná stránka 3 

 

Vnější 

prostředí 

HROZBY 

(T) 

PŘÍLEŢITOSTI 

(O) 

- hrozba 1 

- hrozba 2 

- hrozba 3 

- příleţitost 1 

- příleţitost 2 

- příleţitost 3 

Zdroj: vlastní zpracování dle [5] 
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4.3 Porterův model prostředí Hansen Electric, spol. s r. o. 

 

 Konkurenční prostředí 

Podniků, které si konkurují, není mnoho. Hansen Electric, spol. s r. o. je podstatně 

větší z hlediska sortimentu, který nabízí, neţ T Machinery a.s. T Machinery a.s. se 

oproti tomu zaměřuje i na povrchovou těţbu, a proto má i jinou konkurenci. Hansen 

Electric, spol. s r. o. pouze na důlní těţbu. Rivalita mezi těmito podniky není vysoká, 

téměř ţádná. 

 

 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hansen Electric, spol. s r. o. je velmi známá firma s dobrou pověstí. Je rozlehlá po 

celém světě (viz obrázek 1). Firma má stálé zákazníky a neměnný postup distribuce. 

Bariéry, které si firma vytvářela po celou dobu své působnosti na trhu, jsou natolik 

vysoké, ţe by jim stěţí nová konkurence odolávala. 

 

 Vyjednávací síla zákazníků 

Díky specifickému trhu, na kterém se firma Hansen Electric, spol. s r. o. pohybuje, 

si jejich zákazníci nemohou příliš určovat podmínky. Společnost však chce udrţovat 

dobré vztahy a hýčkat své zákazníky, a proto je ochotna se přizpůsobit přáním 

zákazníka. 

 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

Cena produktů společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. se zvyšuje i sniţuje podle 

ceny materiálu, podle toho, jak se pohybuje na trhu a jak ji určují dodavatelé. Pokud 

cena materiálu bude příliš vysoká, můţe se stát, ţe firma Hansen Electric, spol. s r. o. 

změní dodavatele. Tímto vzniká riziko ztráty zákazníka z pohledu dodavatele. 

 

 Hrozba substitutů 

Substituty společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. jsou natolik jedinečné, ţe je 

nelze ničím nahradit. Společnost se vyznačuje kvalitou výrobků, a tak jedinou 

náhraţkou se můţe stát výrobek konkurenční firmy, např. T Machinery a.s. Tyto 

substituty jsou závislé na technologickém vývoji. Podle výsledků vývoje můţe firma 
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zavádět inovace z hlediska technologie výrobků, a tím zlepšit uspokojení potřeb 

zákazníků. 

 Následující tabulka nám můţe znázornit míru ohroţení konkurencí v daném odvětví. 

Tabulka vyplývá z předchozího Porterova modelu prostředí. 

Tabulka 2: Praktické vyuţití Porterova modelu prostředí pro Hansen Electric, spol. s r. o. 

FAKTOR HODNOCENÍ (1-5) 

Míra růstu 

odvětví nízké 
1 2 3 4 5 

vysoká 

Bariéry vstupu 

do odvětví ţádné 
1 2 3 4 5 

vstup téměř 

nemoţný 

Rivalita mezi 

konkurenty 

extrémně 

vysoká 
1 2 3 4 5 

téměř ţádná 

Dostupnost 

substitutů 

mnoho 

substitutů 
1 2 3 4 5 

ţádné 

substituty 

Závislost na 

vstupech vysoká 
1 2 3 4 5 

téměř ţádná 

Vyjednávací 

pozice 

odběratelů 

diktují 

podmínky 

1 2 3 4 5 podřizují se 

podmínkám 

Technologická 

náročnost hi-tech 
1 2 3 4 5 

nízká úroveň 

technologie 

Míra inovací 

časté inovace 
1 2 3 4 5 

téměř ţádné 

inovace 

Úroveň 

managerů 

vysoce 

kvalifikovaní 
1 2 3 4 5 

málo 

kvalifikovaní 

Zdroj: vlastní zpracování dle [5] 

  

 Podle výsledků v tabulce se dá říct, ţe společnost Hansen Electric, spol. s r. o. není 

v ohroţení svojí konkurenci. Konkurence je malá a je zřejmé, ţe Hansen Electric, spol. s r. 

o. je na trhu ČR na vrcholu. 
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4.4 Porterův model prostředí T Machinery a.s. 

 

 Konkurenční prostředí 

T Machinery a.s. má i jiné konkurenty neţ je Hansen Electric, spol. s r. o., protoţe 

obchoduje i s výrobky určené pro povrchovou těţbu. Rivalita mezi těmito podniky je 

téměř nulová, spíše se tolerují. Dokonce se nebrání výpomoci. 

 

 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Na tomto velmi specifickém trhu je jen pár společností zabývající se tímto odvětví. 

Vstupy nových konkurentů jsou proto velmi náročné. Existující firmy vytvořily svoji 

komunitu a navzájem brání vstupu nových konkurentů, kteří by je mohli ohrozit. 

 

 Vyjednávací síla zákazníků 

Jako kaţdá společnost chce vyhovět potřebám zákazníka, aby si ho udrţel. Tím více 

kdyţ má tak silného konkurenta jako je Hansen Electric. spol. s r. o. Oproti tomu je 

tento trh velmi úzký, a tak si zákazník musí vybrat z toho, co je k nabídce. Kaţdá 

společnost se snaţí nějak odlišit od konkurenta. 

 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

Tak jako u předchozího Porterova modelu prostředí zkoumající společnost Hansen 

Electric, spol. s r. o., tak i u společnosti T Machinery a.s. je cena výrobků ovlivněna 

cenou materiálu. Cena se mění i podle ostatních konkurentů. 

 

 Hrozba substitutů 

Substituty společnosti T Machinery a.s. jsou nahraditelné pouze konkurenční 

společností, např. Hansen Electric, spol. s r. o. Kaţdý výrobek je však něčím odlišný. 

Tímto si obě společnosti zaručují nenahraditelnost výrobků. Následná inovace je 

ovlivněna technologickým vývojem. 
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Rovněţ výsledky zjištěné Porterovým modelem prostředí znázorním v následující 

tabulec. 

Tabulka 3: Praktické vyuţití Porterova modelu prostředí pro T Machinery a.s. 

FAKTOR HODNOCENÍ (1-5) 

Míra růstu 

odvětví nízké 
1 2 3 4 5 

vysoká 

Bariéry vstupu 

do odvětví ţádné 
1 2 3 4 5 

vstup téměř 

nemoţný 

Rivalita mezi 

konkurenty 

extrémně 

vysoká 
1 2 3 4 5 

téměř ţádná 

Dostupnost 

substitutů 

mnoho 

substitutů 
1 2 3 4 5 

ţádné 

substituty 

Závislost na 

vstupech vysoká 
1 2 3 4 5 

téměř ţádná 

Vyjednávací 

pozice 

odběratelů 

diktují 

podmínky 

1 2 3 4 5 podřizují se 

podmínkám 

Technologická 

náročnost hi-tech 
1 2 3 4 5 

nízká úroveň 

technologie 

Míra inovací 

časté inovace 
1 2 3 4 5 

téměř ţádné 

inovace 

Úroveň 

managerů 

vysoce 

kvalifikovaní 
1 2 3 4 5 

málo 

kvalifikovaní 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [5] 

 

Společnost T Machinery a.s. je v konkurenčním ohroţení více neţ společnost Hansen 

Electri, spol. s r. o. Tato konkurenční společnost je vyspělejší a větší, a proto hrozí 

pohlcení. Díky dobrým vztahům mezi konkurenty je toto riziko menší. Firmě T Machinery 

a.s. hrozí další tlak konkurence i z jiných stran, od firem zabývajících se povrchovým 

dobýváním. 
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4.5  SWOT analýza společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. 

  

 Po seznámení s chodem společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. jsem byla schopna 

vypracovat SWOT analýzu. Získané informace jsem zaznamenala do následující tabulky. 

 

Tabulka 4:  SWOT analýza společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. 

SWOT - 

analýza 

Negativní vliv Pozitivní vliv 

SLABÉ STRÁNKY 

 (W) 

 

SILNÉ STRÁNKY 

(S) 

 

Vnitřní 

prostředí 

 velmi specifický trh; 

 specifická výroba; 

 nedostatečná kontrola 

činnosti zaměstnanců; 

 ţádné zkoumání 

konkurence; 

 

 velmi specifický trh; 

 pokrytí světového trhu; 

 téměř ţádná konkurence; 

 uznávaná společnost ve 

východní Evropě (Ukrajina, 

Rusko); 

 ekonomicky silná společnost; 

 obchodují i s konkurenčními 

firmami; 

 kooperace s jinými firmami; 

 pozice výrobku na trhu; 

 kvalifikovaní pracovníci; 

 stabilita pracovního týmu; 

 dobré vztahy mezi 

zaměstnanci a vedením; 

 poskytování komplexní 

sluţby pro důlní těţbu 
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Vnější 

prostředí 

HROZBY 

(T) 

PŘÍLEŢITOSTI 

(O) 

 rozvázání obchodních 

styků s Ukrajinou a 

Ruskem; 

 přetíţení výrobní 

kapacity a následné 

neplnění zakázek včas 

nebo v poţadovaném 

mnoţství; 

 změna ředitele; 

 rozšíření výroby; 

 e-shop; 

 vývoj; 

 zvýšení kvalifikace 

zaměstnanců; 

 zkušenosti zaměstnanců 

získané na zakázce 

v zahraničí; 

 nepravděpodobný vstup 

nových konkurentů; 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Společnost se pohybuje v prostředí velmi specifického trhu, coţ můţeme brát jako 

slabou stránku, protoţe i okruh odběratelů je malý. Na druhou stranu, to můţeme brát i 

jako silnou stránku, neboť konkurence je malá, dalo by se říct ţádná. Mezi další významné 

silné stránky společnosti bych zařadila pokrytí světového trhu (viz. obrázek č. 1), zejména 

z východní Evropou má dobré obchodní vztahy. Ukrajina a Rusko patří mezi největší 

odběratele.  

 Z této skutečnosti vyplývají i největší hrozby pro společnost a to rozvázání 

obchodního styku s těmito zeměmi, nebo přetíţení výrobní kapacity. Proto bych 

společnosti doporučila, aby pečovali o tyto obchodní vztahy. 

 Největší příleţitost, bych viděla ve vývoji nových a stávajících výrobků, aby byly 

pro odběratele stále atraktivní a měli zájem své staré stroje obměňovat za nové a lepší. 
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4.6 SWOT analýza společnosti T Machinery a.s. 

 

 Se společností T Machinery a.s. jsem byla v kontaktu pomocí e-mailové pošty. 

Díky informacím, které mi podala zaměstnankyně této společnosti, jsem byla schopna 

vypracovat SWOT analýzu do tabulky. 

Tabulka 5: SWOT analýza společnosti T Machinery a.s. 

SWOT - 

analýza 

Negativní vliv Pozitivní vliv 

SLABÉ STRÁNKY 

 (W) 

 

SILNÉ STRÁNKY 

(S) 

 

Vnitřní 

prostředí 

 velmi specifický trh; 

 neposkytuje sluţby 

komplexně; 

 ţádné zkoumání 

konkurence. 

 velmi specifický trh; 

 poskytuje produkty jak pro 

povrchovou tak i důlní těţbu; 

 téměř ţádná konkurence; 

 největším odběratelem je 

Ukrajina a Rusko. 

Vnější 

prostředí 

HROZBY 

(T) 

PŘÍLEŢITOSTI 

(O) 

 rozvázání obchodního 

styku s Ukrajinou a 

Ruskem; 

 pohlcení větší 

konkurenční firmou; 

 přetíţení výrobní 

kapacity. 

 vývoj; 

 rozšíření výroby; 

 komplexnější nabídka sluţeb; 

 zvýšení kvalifikace 

zaměstnanců; 

 zkušenosti zaměstnanců 

získané na zakázce 

v zahraničí. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Z tabulky 3 vyplývá, ţe společnost T Machinery a.s. se pohybuje na podobném trhu 

jako společnost Hansen Electric, spol. s r. o. Má silnou stránku v klientech na Ukrajině a 

Rusku a nemá téměř ţádné konkurenty. Velkou hrozbou je ztráta těchto klientů a pohlcení 

větší společností jako je Hansen Electric, spol. s r. o. 

 

 

Zhodnocení SWOT analýzy 

 Hansen Electric, spol. s r. o. oproti konkurenční společnosti T Machinery a.s. nabízí 

komplexní sluţby a výrobky pro důlní těţbu a zabírá větší část trhu. T Machinery a.s. má 

oproti Hansen Electric, spol. s r. o. více odběratelů, protoţe nabízí produkty i pro lomovou 

těţbu. 

 Obě společnosti mají největší odběratele na Ukrajině a v Rusku. Jejich hrozby a 

příleţitosti jsou téměř shodné. Obě společnosti by měly dbát na dobré vztahy s těmito 

zeměmi, aby si udrţely svou pozici na trhu; měly by své produkty inovovat. 

 

 

4.7 Porovnání vybraných produktů 

 

 V tomto případě se soustředím na spínací silové systémy, které vyrábí naše 

zkoumaná firma Hansen Electric, spol. s r. o. i společnost T Machinery a.s. 

 Společnost Hansen Electric, spol. s r. o. vyrábí a zajišťuje i servis ke spínacím 

silovým systémům typu: 

 souprava stykačová nevýbušná SN0; 

 souprava stykačová nevýbušná SN1; 

 souprava stykačová nevýbušná SN2; 

 souprava jističová nevýbušná JN0; 

 souprava transformátorová nevýbušná TN0 P1; 

 souprava transformátorová nevýbušná TN6/1500-P5; 

 souprava transformátorová nevýbušná TN6-P02.1; 

 souprava nevýbušná pro plynulý rozběh el. pohonů EZSO; 
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 měnič kmitočtu nevýbušný EZMK1; 

 krabice odbočná nevýbušná EZKO1; 

 krabice odbočná nevýbušná EZKO1000/400; 

 rozvaděč razícího kombajnu nevýbušný EV …; 

 rozvaděč razícího kombajnu EVAM … IP54; 

 rozvaděč nevýbušný důlních strojů EVVV2K. [6]   

 

Společnost T Machinery a.s. vyrábí ze spínacích silových systémů pouze tři typy: 

 stykačová skříň APK9U.Pxx; 

 měnič frekvence napětí MFK400.SNO; 

 trafostanice TPK9S. [7]   

 

Porovnávat budeme stykačové soupravy obou společností.  

 

Stykačová skříň APK9U.Pxx – T Machinery a.s. 

 Tento multistykač je vhodný pro provoz v uhelných dolech, protoţe je v nevýbušném 

provedení. Zajišťuje stupeň ochrany IP 54. Vícekomorová konstrukce stykačové skříně je 

svařována s rychle uzamykatelným uzávěrem. Tato skříň je určena pro spínání a vypínání 

elektromotorů o napětí 1140V/660V. Touto stykačovou skříní můţe být řízeno maximálně 

9 motorů. Uvnitř skříně jsou umístěny silové stykače, které jsou rozděleny do tří 

samostatných obvodů.  

 

Napětí   3AC 1140/600 V 

Proud   1200   A 

Rozměry (DxVxH) 2810x970x915 mm 

Hmotnost  2800   kg    

Cena    2 044 295  Kč bez DPH [7] 
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Souprava stykačová nevýbušná SN0 – Hansen Electric, spol. s r. o. 

 Tato souprava slouţí ke spínání a jištění nevýbušných třífázových elektromotorů při 

napětí 3x1000V případně 3x500V v soustavě s izolovanou nulou. Je určena pro pouţití 

v důlních prostorách i s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu s výjimkou 

prostor s vysokým nebezpečím výbuchu metanu SNM3, protoţe splňuje všechny 

poţadavky na zařízení určené pro pouţití v prostředí s nebezpečím výbuchu.  

 

Napětí   3AC 1000/500 V 

Proud   250   A 

Rozměry (DxVxH) 1100x671x603 mm   

Cena    396 900  Kč bez DPH [8] 

 
 
 
 

Souprava stykačová nevýbušná SN1 – Hansen Electric, spol. s r. o. 

 Soupravu SN1 je moţné pouţít ke spínání a jištění maximálně čtyř nevýbušných 

třífázových elektromotorů při napětí 3x1000V případně 3x500V v soustavě s izolovanou 

nulou. Tato souprava je rovněţ sestavena tak, aby se dala pouţít do prostor s nebezpečím 

výbuchu metanu a uhelného prachu s výjimkou prostor s vysokým nebezpečím výbuchu 

metanu SNM3.  

 

Napětí   3AC 1000/500 V 

Proud   450   A 

Rozměry (DxVxH) 1455x675x640 mm 

Hmotnost  740   kg    

Cena    648 047  Kč bez DPH [8] 
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Souprava stykačová nevýbušná SN2 – Hansen Electric, spol. s r. o. 

 Souprava je zabudovaná v pevném závěru pro výkonové spínání, ovládání a jištění 

nevýbušných třífázových elektromotorů pohonů důlních strojů. Je moţné soupravou 

ovládat čtyřmi aţ šesti samostatnými elektromotory. Skříň je určena pro třífázové sítě 

500V a 1000V s izolovaným nulovým bodem. Výrobek lze pouţívat v důlních prostorech 

s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu s výjimkou prostor s vysokým 

nebezpečím výbuchu metanu SNM3. 

 

Napětí   3AC 1000/500 V 

Proud   800   A 

Rozměry (DxVxH) 2000x725x710 mm 

Hmotnost  1480   kg    

Cena    1 946 947  Kč bez DPH [8] 
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Graf 1:  Ceny stykačových souprav 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací Hansen Electric, spol. s r. o. a T Machinery a.s. 

 

 Graf 1 znázorňuje ceny stykačových souprav u vybraných společností. Z grafu je 

patrné, ţe se cena výrobku liší. Je to způsobeno rozlišnou velikostí a hmotností 

stykačových souprav. Dalším důvodem rozdílné ceny můţe být i velikostí napětí a proudu. 

Rozdíl mezi soupravami je také v počtu stykačů uvnitř konstrukce. Společnost T 

Machinery a.s. nemá tak širokou nabídku spínacích skříní jako Hansen Electric, spol. s r. o.  

Nejdraţší stykačová skříň je APK9U.Pxx od společnosti T Machinery a.s. s cenou 

2 044 295 Kč. Od společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. jsou stykačové skříně typu SN2 

za 1 946 947 Kč, SN1 za 648 047 Kč a nejlevnější SN0 za 396 900 Kč. Ceny jsou uvedeny 

bez DPH. 
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5  Návrhy a doporučení 

 

 Společnost Hansen Electric, spol. s r. o. je natolik vyspělá společnost, ţe je 

dostatečně odolná proti ostatním konkurenčním firmám. Existují však moţnosti, které by 

mohly pomoci dalšímu růstu a vývoji společnost. 

 Společnost by se měla nadále soustředit na výzkum v daném odvětví a zlepšování 

kvality a uspokojování potřeb zákazníků. Největší pozornost by měla věnovat zákazníkům 

z Ukrajiny a Ruska. Tito zákazníci, představují pro společnost jeden z hlavních zdrojů 

peněţních příjmů. Ztráta těchto zákazníků, by mohla znamenat vznik velkých potíţí 

v chodu společnosti. V extrémním případě, by mohlo dojít k zániku společnosti. 

 Dalším návrhem je rozšíření výroby, např. o povrchové dobývání, čímţ by získala 

pozici a další zákazníky na jiném trhu. Tímto krokem, by mohla získat dominantní pozici 

na trhu dobývací techniky hlubinné i povrchové. 

 Zvýšení výrobní kapacity by napomohlo sníţit riziko jejího přetíţení a následného 

neplnění zakázek. Porušení kupní smlouvy, by mohlo poškodit dobrou pověst společnosti. 

Mohlo by dojít ke ztrátě zákazníka. 

 Společnost Hansen Electri, spol. s r. o. neprovozuje ţádný e-shop. Vzhledem 

k výraznému pokroku ve světě informačních technologii, se jako logické řešení nabízí 

zřízení e-shopu. V tomto e-shopu by si klienti mohli online objednávat různé součástky či 

náhradní díly pro drobné opravy. Urychlilo a zjednodušilo by to obchodní proces. 

 Rozhodně by firma neměla zapomenout na průběţné proškolování a zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců, jak ve výrobním, tak v obchodním a ekonomickém úseku. 

Zaměstnanci, kteří provádějí servis a montáţe prodaných výrobky, by mohli získat další 

zkušenosti v zahraničí, např. formou školení a pracovních stáţí. Přispělo by to k inovaci 

technologických postupů, obnově materiálové základny a zkušenosti v novém pracovním 

prostředí. 

 Společnost nesmí usnout na vavřínech. Je důleţité, neustále sledovat situaci na trhu, 

zejména vývoj poptávky a jak na její změny reaguje konkurence. Společnost Hansen 

Electric, spol. s r. o. by měla neustále dbát na zvyšování bariér, které zabrání ohroţení 

konkurenčními firmami. 
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6  Závěr 

 

 Tato bakalářská práce obsahuje analýzu konkurenceschopnosti společnosti Hanse 

Electric, spol. s r. o.  

 V kapitole Charakteristika společnosti jsem představila firemní zákazníky v České 

republice, ale také v zahraničí. Je zjevné, ţe společnost se dobře orientuje na tuzemském i 

zahraničním trhu a sklízí úspěchy ve svém podnikání. Hansen Electric, spol. s r. o. je 

natolik vyspělá společnost, ţe se dá mluvit o monopolním postavení na domácím trhu – 

trhu ČR. Nemá problém uplatnit své výrobky i na zahraničním trhu. Získala všechny nutné 

certifikáty, které jsou nutné pro působnost na trhu v rámci Evropské unie. Společnost stále 

roste a vyvíjí se i přes časté překáţky, které jsou časté v dnešní ekonomické situaci. 

 Konkurenční firma T Machinery a.s., kterou jsem vybrala je z hlediska trţního 

postavení, je na tom hůře, protoţe neposkytuje sluţby komplexně a nemá tak široký 

sortiment nabídky, jako Hansen Electric, spol. s r. o. Na druhou stranu má moţnosti i 

v oblasti povrchové těţby a to Hansen Electric, spol. s r. o. nemá.  

 Výsledky Porterova modelu prostředí a SWOT analýzy pro Hansen Electric, spol. s r. 

o. jsou velice příznivé, ale dá se ještě pracovat na drobných nedostatcích. Velmi specifický 

trh, na kterém se společnost pohybuje, má výhody v tom, ţe nemá velkou konkurenci, ale 

představuje i nevýhodu v tom, ţe okruh odběratelů je menší. Proto se vyplatí podnikat i na 

zahraničním trhu. Významnou hrozbou pro společnost je ztráta nejvýznamnějších 

odběratelů, a to z Ukrajiny a Ruska. Proto by si je měli udrţet. 

 Pro srovnání jsem vypracovala Porterův model prostředí a SWOT analýzu i pro 

společnost T Machinery a.s. Tato společnost má postavení na trhu méně jisté neţ 

zkoumaná společnost Hansen Electric, spol. s r. o. Její největší hrozbou je rovněţ ztráta 

zákazníka na Ukrajině a Ruska, kteří jsou pro ně největším přínosem. 

 Z vybraných produktů je nejdraţší stykačová skříň APK9U.Pxx, která dosáhla ceny 

2 044 295,- Kč bez DPH od společnosti T Machinery. Tento výrobek je jediný tohoto typu, 

který daná společnost nabízí. Nejdraţším výrobkem v sekci spínacích silových systémů je 

souprava stykačová nevýbušná SN2 s cenou 1 946 947,- Kč bez DPH a nejlevnější je 

souprava stykačová nevýbušná SN0 s cenou 396 900,- Kč bez DPH od společnosti Hansen 

Electric, spol. s r. o. Tyto výrobky mají cenu, která je srovnatelná s cenami na světovém 

trhu. Výrobky se liší svou velikostí, napětím, proudem, váhou, ale i obsahem soupravy, a 
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to zejména v počtu stykačů. Je zde rozdíl v počtu moţných připojených motorů. Kaţdý 

výrobek je něčím odlišný, aby jej nebylo snadné nahradit výrobkem od konkurenční firmy. 

  V této bakalářské práci jsem zkoumané společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. 

doporučila hlavně zvýšení kvalifikace zaměstnanců, dbát na technologický vývoj, rozšíření 

výroby a zvyšování bariér proti konkurentům. Tato doporučení by mohla v budoucnosti 

vést firmu k dalším úspěchům a k plynulému provozu podniku.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tereza Bergerová: Analýza konkurenceschopnosti společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. 

 

2012                                                                                                                    27 

 

Seznam použité literatury a zdrojů 

 

[1]  BOUČKOVÁ, J. A SPOL. Marketing. Praha: C. H. Beck, 2003. 432 str.  

       ISBN 80-7179-577-1. 

 

[2]  TOMEK, G,; VÁVROVÁ, V. Marketing od myšlenky k realizaci. Praha : Professional 

       Publishing, 2011. 344 str. ISBN 978-807431-042-3. 

 

[3]  TOMEK, G,; VÁVROVÁ, V. Výrobek a jeho úspěch na trhu. Praha : Grada 

       Publishing, 2001. 352 str. ISBN 80-247-0053-0. 

 

[4]   BĚLOHLÁVEK, F,; KOŠŤÁN, P,; & ŠULEŘ, O. Marketing. Olomouc : Rubico, 

        2001. 642 str. ISBN 80-85839-45-8. 

 

[5]  GRASSEOVÁ, M. A KOLEKTIV. Analýza podniku v rukou manaţera.  

       Brno: Computer Press, 2010. 325 str. ISBN 978-80-251-2621-9. 

 

[6]  Společnost Hansen Electric, spol. s r. o. [cit. 2012-01-12]. Dostupné na  

       WWW: <http://www.ohr.cz/>. 

 

[7]  Společnost T Machinery a.s. [cit. 2012-02-06]. Dostupné na  

       WWW: <http://www.tmachinery.cz/>. 

 

[8]  Katalog výrobků společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. 

 

 

 

 

 

 

 



Tereza Bergerová: Analýza konkurenceschopnosti společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. 

 

2012                                                                                                                    28 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1. Stykačová skříň APK9U.Pxx…………………………………………………. I 

Příloha č. 2. Souprava stykačová nevýbušná SN0…………………………………………. I 

Příloha č. 3. Souprava stykačová nevýbušná SN1………………………………………… II 

Příloha č. 4. Souprava stykačová nevýbušná SN2………………………………………… II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tereza Bergerová: Analýza konkurenceschopnosti společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. 

 

2012  I 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2. Souprava stykačová nevýbušná SN0  

Zdroj:  [8] 
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Příloha č. 4. Souprava stykačová nevýbušná SN2  

 


