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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je „Strategická analýza konkurenčního okolí 

průmyslové firmy a implementace výsledků analýzy do procesu řízení firmy.“ Práce je 

rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. 

Teoretická část vysvětluje základní pojmy, východiska strategické analýzy 

konkurenčního okolí a procesu strategického řízení. 

V praktické části, jsem na základě zjištění stavu v oblasti výroby důlních strojů 

provedla charakteristiku výrobků a konkurenčních společností, které jsem následně 

analyzovala.  

Na základě provedených analýz, jsem navrhla doporučení, která povedou k posílení 

a udržení pozice společnosti v prostředí, které konkurence vytváří. 

 

Klíčová slova 

Analýza, konkurence, trendy, implementace. 

 

Abstract 

Subject of this thesis is „Strategic analysis of competitive environment industrial 

company and the implementation of the results of the analysis in the process of 

management of the company“. The thesis is divided into two parts, theoretical and 

practical.  

The theoretical section explains the basic concepts, solutions to strategic analysis of 

the competitive environment and the process of strategic management.  

In the practical part, based on the findings of the status in the area of production of 

mining machines I did the characteristics of the products and the other competing 

companies, which I subsequently analyzed.                             

On the basis of the analyses carried out, I proposed a recommendation, that will 

lead to the strengthening and maintaining the position of the company in an environment 

that creates competition. 
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1. Úvod 

V různých odvětvích se denně setkáváme s pojmy jako strategie a konkurence, je 

téměř nemožné najít oblast, ve které by konkurence nebyla. 

Změny, které probíhají na současném trhu v posledních letech, jsou jen těžko 

přehlédnutelné. Trh je velmi nestabilní a vytváří značný konkurenční tlak na podnikatele. 

Nejedná se pouze o tlak ze strany jednotlivých konkurenčních podniků, ale také ze strany 

dodavatelů a odběratelů včetně nových poznatků ve vědě, výzkumu a vývoje nových 

technologií 

Svět se vlivem technického pokroku neustále zmenšuje. Prakticky každá firma či 

společnost, je jedno, jestli je malá nebo velká, je nějakým způsobem vystavena globální 

konkurenci.  

Vzhledem k tomu, že globální trhy překračují hranice jednotlivých států, musíme 

najít způsob jak reagovat na odlišnosti jednotlivých zemí. Dále je důležité umět si vybrat, 

na který trh vstoupit a na který ne.  

Za této situace jsou firmy nuceny neustále pracovat na vytváření konkurenční 

výhody, která jim umožní jistý náskok a dosažení vyššího zisku, který je hlavní motivací 

pro podnikání. 

Společnosti se neustále snaží monitorovat a sledovat konkurenční okolí, provádět 

pravidelné analýzy a porovnání. Z množství analýz je potřeba zvolit tu správnou, nebo je 

umět kombinovat a vyvodit z nich aplikovatelné poznatky pro management společnosti. 

Na základě těchto zjištění se upravuje a volí strategie, která může mít v jiném čase jinou 

podobu. 

Cílem diplomové práce je zpracování strategické analýzy konkurenčního okolí 

průmyslové firmy a implementace analýzy do procesu řízení firmy. 
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2. Teoretická východiska strategické analýzy 

konkurenčního okolí 

V této kapitole vysvětlím základní pojmy, analýza, strategie, průmyslové trhy, se 

kterými se v rámci diplomové práce setkám a jsou důležité, pro pochopení následné 

praktické části. V další části přiblížím především pojmy procesu strategického řízení, jako 

jsou strategická analýza, formulace a výběr strategie, implementace strategie a kontrola.   

2.1. Vysvětlení základních pojmů  

Analýza 

Slovo analýza pochází z řeckého ana–lyó, což znamená rozvazovat, rozebírat.[21] 

Ve slovníku cizích slov je význam slova analýza rozbor, rozklad, postup od abstraktního 

ke konkrétnímu.[22] 

Analýza znamená určité rozdělení celku na jednotlivé části, kterým může být 

předmět, proces. Cílem rozdělení je odhalit fungování jednotlivých částí a tím přispět 

k fungování celku.[21] 

Analýzu lze používat ve veškerých možných odvětvích např.: 

 V běžné řeči, slouží k rozboru něčeho nesrozumitelného. 

 Ve filozofii. 

 V matematice (matematická analýza, analytický funkce, analytická geometrie). 

 V chemii (analytická chemie). 

 V malířství (nalezením kompozice obrazu). 

 V řízení podniku (tvorba strategie).[21]  

V praxi to tedy znamená, že analýzu provádíme proto, abychom zjistili stávající 

stav a zda jsme schopni se zdroji, které máme k dispozici dosáhnout vytýčeného cíle.   

Strategie 

Strategie je slovo pocházející z řečtiny a mnohdy je vysvětlováno jako vést. 

Nejčastěji, se s tímto slovem setkáváme ve vojenství, kdy cílem bylo vytvořit takovou 

taktiku, která by dovedla vojsko, ke zdolání soupeře.[3] V průběhu času se tento pojem 
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dostával i do jiných oblastí běžného života: sportu, diplomacie, politiky, 

ekonomie a do podnikání. 

Strategie velmi úzce souvisí s vytýčenými cíly, které firma sleduje. Obecně lze říci, 

že cíle jsou žádoucí budoucí stavy, kterých má být dosaženo. Strategie vyjadřují základní 

představy, o tom jakou cestou budou firemní cíle dosaženy. 

Strategii můžeme definovat i jako vymyšlení všech rozsáhlých, velkolepých 

kombinací, které připravují co nejvhodnější pole pro taktiku.[8] 

Mezi významnější autory patří Mintzberg, který vymezil strategii „5P“: plan, ploy, 

pathern, position, perspektive: 

 Strategie jako plán – uvědomělý postup jednání pro řešení různých stavů, jako 

smysluplná činnost při dostatečném prostoru pro tvořivý přístup manažerů. 

 Strategie jako hra – způsob prosazování cílevědomosti a plánovitosti 

ve strategii, založený na specifickém způsobu myšlení rozhodovacího subjektu. 

 Strategie jako model – vymezuje směry a hranice, ve kterých se může 

realizovat. 

 Strategie jako postavení – vychází z vymezení rozhodujícího problému 

(odlišení hlavního od detailního), strategického od taktického, že správná 

taktika je předpokladem úspěšnosti strategie, plnění strategických cílů.  

 Strategie jako perspektiva – klade důraz na myšlení a rozhodování vrcholového 

managementu jeho přístupu k tvorbě a realizaci strategie: dravý přístup 

při pronikání na trh nebo zachování stability a vybudování ochranných bariér 

vůči okolí.[3] 

Hledáním nějaké univerzální strategie bychom zbytečně marnili čas, taková 

strategie pravděpodobně neexistuje. Každý podnik je jedinečný a jeho strategie vzniká na 

základě strategické analýzy, využívající konkurenčních a komparativních výhod.[2] Proces 

tvorby a realizace strategie je znázorněn na obr. č. 1. 
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Obr. 1 Proces tvorby a realizace strategie.[13] 

Ve firemní praxi se setkáváme s odlišnými způsoby strategií. Odlišnost je dle 

rozsahu působení strategie. 

Průmyslový trh 

Průmyslové trhy jsou jiné než spotřební trhy a mají svá specifika. Průmyslový trh 

můžeme charakterizovat jako takový, který zahrnuje všechny subjekty nakupující 

zboží a služby v průmyslovém řetězci za účelem výroby dalších výrobků a služeb, které se 

zde, později prodávají.[11] 

Stěžejní oblasti vytvářející průmyslový trh jsou: 

 Zemědělství, lesnictví, rybaření. 

 Těžební a zpracovatelský průmysl. 

 Stavebnictví. 

 Doprava a spoje. 

 Bankovnictví finance a pojišťovny. 

 Služby.[11] 
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Od spotřebních trhů se průmyslové trhy liší některými specifiky např.: 

 Méně zákazníků – mnohem menší počet zákazníků obchodujících na těchto 

trzích. 

 Větší zákazníci – většinu nákupu provádí několik velkých společenství. 

 Úzké dodavatelsko-odběratelské vztahy – v důsledku malé odběratelské 

základny jsou na průmyslovém trhu vztahy mezi odběrateli a dodavateli velmi 

úzké (dodavatelé se přizpůsobují požadavkům odběratelů, ať už v technických 

parametrech výrobku, platebních podmínkách nebo podmínkách dodávky). 

 Geografická koncentrace zákazníků – většina průmyslových zákazníků je 

koncentrována do určitých oblastí. Tato koncentrace pomáhá snižovat náklady. 

Dodavatelé by tedy měli sledovat změny, v pro ně důležité oblasti. 

 Závislost poptávky – na poptávce po určitém spotřebním zboží je rovněž závislá 

poptávka po průmyslovém zboží. Poklesne-li poptávka po konkrétním 

sortimentu zboží, poklesne i poptávka po příslušných surovinách. Z tohoto 

důvodu musíme sledovat i spotřební trhy a faktory, které jej ovlivňují. 

 Nepružnost poptávky – na trhu není poptávka po průmyslovém zboží a službách 

dostatečně ovlivnitelná změnami. Ve velmi krátkém časovém období se stává 

nepružnou, jelikož výrobci nejsou schopni dostatečně rychle změnit svůj 

výrobní program. 

 Kolísavost poptávky – především u nových výrobků má poptávka 

na průmyslovém trhu větší kolísavost.[11] 

2.2. Základní principy strategického řízení 

Je zcela jisté, že úspěch každého podniku je založen na strategii. Strategické řízení 

je očividně nesnadný a komplikovaný způsob řízení, neboť se jedná o vytváření 

a implementaci plánů, majících pro firmu zásadní význam, zejména v období zvýšené 

konkurence.  

Strategické řízení podniku je procesem tvorby a realizace rozvojových záměrů 

dlouhodobější povahy, které mají pro daný subjekt rozhodující význam a jejichž cílem je 

dosažení pro něj výhodného výsledku. 
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Podstatné je využití provedených analýz a všech dostupných informací 

ve strategickém řízení. Chceme-li, aby vše proběhlo úspěšně, musí být strategie úspěšně 

implementována, proto je třeba umožnit vznik takových podmínek, které nám pomohou 

strategii realizovat.[8] Nyní se podívám na samotný proces strategického řízení, které se 

skládá z několika okruhů realizace. Model procesu strategického řízení je na obr. č. 2. 

 

Obr. 2 Model procesu strategického řízení.[8] 

Proces strategického řízení se skládá z: 

 Strategické analýzy. 

 Formulace strategie. 

 Implementace strategie. 

 Kontroly.[8] 

2.2.1. Proces strategické analýzy    

Než začneme s procesem strategické analýzy, musíme najít souvislosti mezi 

podnikem a okolím, které podnik obklopuje. Prostředí, v němž se firma nachází, může 

na jedné straně vytvářet nové podnikatelské příležitosti a na straně druhé se může jednat 

 

Strategická 
analýza 

 

Implemen-

tace 
strategie 

 

Formulace 

a výběr 
strategie 

 
Vnější 

prostředí 

 

Cíle, 

očekávání, 

moc/síla  

Zdroje a 

strategické 

možnosti 

Vymezení 

strateg. 

možností 

 

Evaluace 

možností 

 

Výběr 

strategie 

 
Plánování 

a alokace 

zdrojů 

Org. 

struktura, 
podnik. 

kultura 
 

Řízení 
strategické 

změny 



7 

 

o potencionální hrozby pro její samotnou existenci. Proto je nutné její okolí neustále 

monitorovat a systematicky analyzovat a výsledky použít k přehodnocení či modifikování 

podnikových cílů. Strategická analýza obsahuje různé analytické techniky pro určení 

vztahů zahrnující makroprostředí, trh, konkurenční síly, odvětví, konkurenty a znalost 

vnitřního prostředí podniku.  

Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a hodnotit všechny faktory, 

u nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů podniku. Důležité je 

zvážit vzájemné vztahy a souvislosti, které mezi faktory jsou. Je nezbytné vyhledávat 

postupy, umožňující managementu lépe porozumět, co se odehrává v jejich konkurenčním 

prostředí. Vzhledem k cílům strategické analýzy můžeme definovat dva základní okruhy 

její orientace, a to analýzu zaměřenou na vnější okolí podniku a analýzu vnitřních zdrojů 

podniku.[13] Je potřeba zdůraznit oboustranný vzájemný vztah mezi oběma okruhy. 

Podnikatelské okolí společnosti je na obr. č. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Podnikatelské okolí společnosti.[9] 
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2.2.1.1. Analýza makroprostředí, neboli obecného okolí firmy  

Makroprostředím rozumíme souhrn všech faktorů, které podnik ovlivňují zvenku. 

Jedná se o celý rámec politických, ekonomických a technologických vlivů. Musíme si 

uvědomit, že podnik nemá možnost stav tohoto okolí ovlivňovat, vytváří se nezávisle 

na chování podniku. Podnik může na něj aktivně reagovat, tím že se rozhodne na základě 

připravených alternativ, změnit směr svého vývoje. 

Začátek nového tisíciletí přinesl řadu nečekaných výzev a nástrah, jako pokles trhu 

ve většině odvětví, zvyšující se nezaměstnanost a skandály v různých společnostech. 

Rychle se měnící globální okolí sledujeme pomocí 6 hlavních globálních sil 

a pozorujeme jejich vzájemnou součinnost.  

Mezi tyto síly patří: 

 Demografické prostředí. 

 Ekonomické prostředí. 

 Společensko-kulturní prostředí. 

 Přírodní prostředí. 

 Technologické prostředí. 

 Politicko-právní prostředí.[6] 

Demografické prostředí 

Demografickou sílu tvoří populace, protože lidé utvářejí trhy. Zdrojem velkých 

obav je populační exploze, která může vyústit k nedostatku základních surovin, 

ke znečištění životního prostředí, tak i k celkovému zhoršení kvality života. Populace se 

v různých státech liší věkovou strukturou, v etnickém a rasovém složení, mající různá 

specifická přání a zvyklosti. Globálním trendem je stárnutí populace. 

Ekonomické prostředí 

Trhy vyžadují kupní sílu.[6] Kupní síla závisí na současných příjmech, cenách, 

dluzích a úvěrových možnostech. Proto musíme věnovat pozornost trendům, které 

ovlivňují kupní sílu, protože mohou mít silný dopad na podnikatelské činnosti. 

Ekonomickým problémem narůstající důležitosti je stěhování výrobců a firem nabízejících 
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služby do zahraničí. Mnoho firem to chápe jako konkurenční nutnost, ale mnoho 

nezaměstnaných jako příčinu nezaměstnanosti. Úspory pro firmy jsou významné, neboť 

dosahují snížení nákladů na pracovní sílu, při zachování srovnatelné kvality práce. 

Z dlouhodobého hlediska nahánějí tyto vyhlídky strach.  

Společensko-kulturní prostředí 

Společnost vytváří názory, hodnoty a normy, které ve značné míře ovlivňují 

preference lidí. Lidé mají rozdílné názory na vládní úřady, odbory, firmy a další 

organizace. Většina je ochotna pracovat pro tyto společnosti, ale dochází k poklesu 

loajality. Lidé nevidí práci jako zdroj uspokojení, ale coby nepříjemnou povinnost, jak si 

vydělat peníze, aby si je mohli ve volném čase užívat. Společnosti musejí najít nové 

způsoby, jak si opět získat důvěru zákazníků a zaměstnanců. Každá společnost má skupiny 

sdílející hodnoty, které vznikají z životních zkušeností nebo okolností. V průběhu času 

dochází ke kulturním výkyvům.  

Přírodní prostředí 

Některé průmyslové činnosti nevyhnutelně poškozují životní prostředí, které se 

neustále zhoršuje a stává se velkým celosvětovým problémem. Ve velkých městech 

ve světě dosáhlo znečištění ovzduší a vod nebezpečných úrovní. V Evropě vyzývají 

ekologičtí aktivisté k jednání na snížení znečištění způsobené průmyslem. Nové předpisy 

těžce zasáhly některé průmyslové odvětví, kdy vynakládají milióny do zařízení a do 

vývoje, které jsou ohleduplnější k životnímu prostředí. Máme naději, že firmy přijmou 

praktiky, které budou přírodní prostředí chránit. Nedostatek surovin se projeví ve firmách, 

které je potřebují pro výrobu svých výrobků a dříve nebo později ovlivní konečnou cenu 

produktu.  

Technologické prostředí 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila hlavně na technologické prostředí, kde 

technologie vytvářejí jednu z nejdramatičtějších sil, která ovlivňuje lidské životy. 

Technologie ovlivnily svět, umožněním výroby např. penicilínu, vodíkové bomby, 

samopalu, nervových plynů, automobilů a videoher. Každá nová technologie je silou 

„tvůrčího ničení“, automobily ublížily železnicí, televize novinám atd. Celá řada odvětví 

nové technologie ignorovala nebo se proti nim stavěla, místo toho, aby je přijala. Nicméně 



10 

 

základem tržního kapitalismu je být dynamický a tolerovat tvůrčí ničení jako cenu, kterou 

je nutné zaplatit za pokrok.[6] Ekonomický růst je ovlivňován množstvím objevených 

nových technologií. V době mezi významnějšími technologiemi může ekonomika 

stagnovat, ale mezeru mohou vyplňovat menší inovace. Mnoho dnešních běžných výrobků 

nebylo před x lety dostupných a tempo technologických změn se nezpomaluje. Neustále se 

zvyšuje počet nových nápadů, zkracuje se čas mezi vznikem nových nápadů a jejich 

úspěšnou realizací i čas mezi zahájením výroby a špičkovou výrobou. Dnes máme 

neomezené příležitosti k inovacím, pracuje se na velkém množství nových technologií, 

které povedou nebo mohou vést k revolučním výrobkům a výrobním postupům. S tím jak 

se výrobky stávají stále složitějšími, je třeba spotřebitele ujišťovat o jejich bezpečnosti. 

Politicko-právní prostředí 

Rozhodnutí jsou silně ovlivňována vývojem v politickém a právním prostředí. Toto 

prostředí tvoří zákony, nařízení, vyhlášky, předpisy vládních úřadů a také nátlakové 

skupiny, které ovlivňují a omezují různé organizace a jednotlivce. V některých případech 

vytvářejí tyto zákony příležitosti pro podnikatelskou činnost. V posledních letech se 

zvyšuje počet a síla skupin, které lobují u vládních a vedoucích úředníků, aby věnovali 

více pozornosti jejich zájmům. Obchodní legislativa má tři hlavní účely: Chránit firmy 

před nepoctivou konkurencí, chránit spotřebitele před nepoctivými obchodními praktikami 

a chránit zájmy společností před bezzubým podnikatelským chováním. Účelem obchodní 

legislativy a jejího prosazování je zatížit firmy společenskými náklady, vznikající i kvůli 

jejich výrobkům nebo výrobním procesům. Zákony nejsou vždy uplatňovány spravedlivě, 

v posledních letech se stále zvyšuje vliv legislativy v podnikatelské činnosti. Nový zákon 

může mít legitimní racionální důvod, i nezamyšlené důsledky, jimiž jsou potlačeny 

iniciativy a zpomalení hospodářského růstu. Nový zákonný rámec pro konkurenční 

chování, standardy vytvořila Evropská komise pro členské státy Evropské unie. Některé 

země jdou nad rámec požadované legislativy.  

Podstatným úkolem této analýzy je identifikovat okruhy, jejichž změna může mít 

závažný dopad na podnik a odhadnout k jakým změnám může dojít. Výše nejistoty je 

velmi vysoká.  
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2.2.1.2. Analýza mikroprostředí, neboli oborového okolí firmy  

Mikroprostředí, které bezprostředně obklopuje podnik, představují zejména firmy, 

které si většinou konkurují, navíc si mohou jejich výrobky navzájem substituovat. Cíle a 

strategie firmy jsou silně ovlivňovány atraktivitou oboru a jeho strategickou situací jako 

celku. Firma, která se nachází v konkurenčním prostředí, musí vyvinout maximální úsilí 

o minimalizaci konkurenčního tlaku a posilovat svou stabilizaci a konkurenceschopnost. 

Pro analýzu tohoto prostředí je nejvhodnější použít Porterovu analýzu pěti konkurenčních 

sil, kterou dále detailněji popisuji.[13] 

Porterova analýza 

Úroveň konkurence v odvětví závisí na pěti základních konkurenčních silách, které 

jsou znázorněny na obrázku č. 4.  

 

Obr. 4 Základní konkurenční síly.[13] 

Hrozba vstupu nových firem 

Nově vstupující firmy přinášejí do odvětví novou kapacitu, snahu získat podíl 

na trhu, a často značné zdroje. To může vést ke stlačení cen nebo k růstu nákladů, a tím 

KONKURENTI             
V ODVĚTVÍ 

 (soupeření mezi existujícími 
firmami) 

POTENCIÁLNÍ NOVĚ 
VSTUPUJÍCÍ FIRMY  

(hrozba nově vstupujících 
firem) 

ODBĚRATELÉ 
(vyjednávací vliv odběratelů) 

SUBSTITUTY  

(hrozba substitučních 
výrobků nebo služeb) 

DODAVATELÉ  
(vyjednávací vliv dodavatelů) 
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ke snížení ziskovosti. Vážnost vstupu nových konkurentů, závisí zejména na dvou 

faktorech, a to na vstupních bariérách a očekávané reakci ostatních konkurentů.  

Nejatraktivnější trh je ten, jehož bariéry vstupu jsou vysoké a bariéry výstupu 

nízké, jelikož málo firem na něj může vstoupit, ale špatně si vedoucí firma z něj může 

snadno vystoupit. Když jsou bariéry vstupu i výstupu vysoké, ziskový potenciál je také 

vysoký, ale firmy se vystavují většímu riziku, protože špatně si vedoucí firmy zůstávají 

a bojují dál. Pokud jsou bariéry vstupu i výstupu nízké, firmy do odvětví stejně snadno 

vstupují i vystupují, přičemž zisky jsou stabilní a nízké. Nejhorší je případ, když jsou 

bariéry vstupu nízké a výstupu vysoké, firmy za dobrých časů vstupují, ale ve špatných 

dobách je těžké odejít. Výsledkem je nadměrná kapacita a snížené zisky pro všechny.[6] 

Nejčastější bariéry pro vstup: 

 Úspory z rozsahu – jde o snížení jednotkové ceny produktu nebo operace 

vedoucí ke zhotovení produktu, v závislosti na zvyšování celkového objemu 

produkce za dané období. Tyto úspory nutí nové firmy, tímto vstoupit na trh 

s velkým rozsahem výroby, nebo s malým rozsahem produkce. S úsporami se 

lze setkat ve všech oblastech podnikání (výroba, výzkum, marketing, servis). 

 Diferenciace produktu – stávající firmy mají své zavedené značky v podobě, 

věrnosti zákazníků, servisu zákazníků, rozdílnosti v produkci, vyplývající 

jednoduše z toho, že byly v odvětví mezi prvními. Pro nově vstupující firmy je 

diferenciace produktu velmi nákladná, musí počítat s počáteční ztrátou 

v prvních letech. 

 Kapitálová náročnost – nové firmy musí investovat velké finanční částky jako 

podmínku konkurenceschopnosti např. do reklamy, výzkumu, vývoje, na nákup 

zásob nebo na krytí počátečních ztrát. 

 Přechodové náklady – jsou to jednorázové náklady, které musí vynaložit 

kupující, přecházející od produkce jednoho dodavatele k produkci jiného 

dodavatele. Do těchto nákladů můžeme zahrnout tyto prostředky např. 

přeškolení zaměstnanců, změnu designu produkce, nákup jiného doplňkového 

zařízení, náklady a čas potřebný k zhodnocení a otestování nového stroje. 

 Přístup k distribučním kanálům – pro nově vstupující firmy na trh je třeba 

zajistit vlastní distribuci, jelikož přirozené distribuční kanály jsou již 
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zásobovány zavedenými firmami. Proto je možné, že velkou překážkou vstupu 

se stane zajištění vlastní distribuce produktu. Nové firmy se musí snažit přimět 

tyto současné distribuční kanály, aby akceptovaly jejich produkty např. 

reklamou a průlomovými cenami, které však snižují zisk. 

 Vládní politika – posledním podstatným zdrojem vstupních překážek je vládní 

politika. Vláda může limitovat nebo dokonce uzavřít vstup na dané odvětví 

pomocí takových nástrojů, jako jsou např. udělování licencí, omezení přístupu 

k surovinám nebo stanovení závazných norem maximálně přípustného 

znečištění ovzduší. K regulovaným odvětvím v České republice patří prodej 

alkoholu, automobilová doprava, lodní přeprava.[12] 

Konkurenční rivalita 

Úspěch konkurenční strategie podniku do značné míry závisí na konkurenčních 

strategiích rivalů a na zdrojích, které jsou tito rivalové schopni a ochotni investovat do 

podpory svých strategií.  

Abychom dosáhli výhodného postavení na trhu mezi stávajícími konkurenty, 

využíváme obratné manévrování. Jestliže jeden nebo více konkurentů pociťují tlak nebo 

vidí příležitost k vylepšení své tržní pozice a tím získání konkurenční výhody, snaží se 

zákazníkům nabídnout lepší servis, záruky, reklamní kampaně a v neposlední řadě 

i cenovou konkurenci. Konkurenční kroky mají velmi viditelný efekt a mohou vyvolat 

brzkou odvetu nebo snahu o kompenzaci. 

V mnoha odvětvích, hrají důležitou roli na trhu zahraniční konkurenti, účastnící se 

přímo prostřednictvím zahraničních investic nebo působící jako exportéři. Zahraniční 

konkurenti často značnou měrou přispívají k různorodosti odvětví z důvodu odlišných 

podmínek a cílů.  Některé větší firmy jsou ochotny obětovat část svého zisku, aby dosáhly 

úspěchu. 

Hrozba substitučních výrobků 

Všechny firmy v odvětví soutěží v širším slova smyslu, s odvětvím, která vyrábějí 

substituty. Substituty limitují potenciální výnosy tím, že určují cenové stropy. Stane-li se 

substitut díky své ceně, výkonu nebo obojímu přitažlivější než náš výrobek a náklady na 



14 

 

přechod k substitutu jsou nízké, zákazníci mohou odvrátit svou přízeň od původního 

výrobku. Identifikace substitutů, znamená vyhledávání jiných produktů, které mohou splnit 

tutéž funkci jako produkt daného odvětví. Odhadnout sílu substitutu lze sledováním růstu 

jeho prodeje a porovnáním prodeje vlastních výrobků. Největší pozornosti si vyslouží ty 

substituční produkty, kterým zlepšující se cenová pozice umožňuje přiblížit se k produkci 

v odvětví, nebo jsou vyráběna odvětvími, jež dosahují vysokého zisku. Jestliže se 

v odvětvích těchto substitutů zvýší technologický pokrok nebo konkurence, 

pravděpodobně dolů spadnou ceny i zisky v segmentu.  

 Vyjednávací vliv odběratelů 

Odběratelé soutěží s odvětvím tak, že tlačí ceny dolů, usilují o dosažení vyšší 

kvality nebo lepších služeb a staví konkurenty navzájem proti sobě. Vliv odběratelů 

v odvětví závisí na řadě charakteristických rysů, její tržní situaci a na důležitosti jejich 

nákupu v porovnání s jeho celkovým objemem prodeje. Odběratel je silný jestli-že jsou 

produkty významnou částí odběratelských nákladů, když jsou produkty standardní nebo 

nediferencované, když jsou náklady na změnu nízké. Dále mohou pohrozit, že si dané díly 

budou vyrábět sami. Vyjednávací schopnost odběratele, je posílena, je-li informován 

o poptávce, o cenách dodavatele a o tržních cenách. S plnou informovaností může následně 

oponovat, tvrzením dodavatele, že jej přivede na mizinu. Nejvýhodnější je vytvoření lepší 

nabídky. 

Vyjednávací vliv dodavatelů 

Nadvládu při vyjednávání mohou dodavatelé uplatnit nad ostatními účastníky 

hrozbou, že zvýší ceny nebo sníží kvalitu nakupovaných statků a služeb. Dodavatelé mají 

převahu, když je nabídka ovládána několika málo společnostmi, nemusí čelit substitučním 

výrobkům, produkt dodavatele je důležitým vstupem pro odběratelovo podnikání – zvýšení 

vlivu dodavatele, náklady na změnu dodavatele jsou vysoké. Podmínky, jež určují vliv 

dodavatelů, nejen podléhají změnám, ale často jsou mimo kontrolu firem. Nejvýhodnější je 

vznik takových vztahů s dodavateli, v nichž vítězí obě strany, nebo lze využívat více 

zdrojů dodavatelů.[12] 
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2.2.2. Proces formulace a výběru podnikové strategie 

Po strategické analýze následuje formulace a výběr strategií, které sice přímo 

nesouvisí s tématem mé diplomové práce, ale doplňuje proces strategického řízení, jehož 

součástí je i implementace. Proto tento bod zmíním jen okrajově. 

Formulace a výběr strategií následuje po strategické analýze. Celý proces lze 

rozdělit na tři části: 

 Vymezení strategických možností – většinou se jedná o specifické problémy 

vyžadující specifické rozhodnutí. Rozhodnutí jsou značně významné nebo 

velmi složité, neplánované, neboť využívají intuice, úsudku a tvořivosti. 

 Evaluace jednotlivých alternativ – základem je dosáhnutí cíle vyřešením daného 

problému. Což znamená, rozhodnout se mezi minimálně dvěma variantami, 

které nám pomohou dosáhnout vytýčeného cíle.   

 Výběr vlastní strategie – při vytváření různých možností strategií podniku 

musíme počítat i s těmito vlivy např. zkušenosti z dřívějšího vývoje podniku, 

individuální vlastnosti tvůrců variant nebo výše uspokojení potřeb a představ 

rozhodujících skupin v podniku.[8] 

Dobrá strategie představuje konkurenční výhodu pro podnik. 

2.2.3.  Základní postupy při implementaci strategie 

Výběrem vhodné strategie, proces strategického řízení rozhodně nemůže končit. 

Hned za ním následuje proces implementace strategie, neboli zavádění strategie do praxe 

organizace. Strategické záměry je nutné uvést do života.  

Každá implementace by měla mít vytvořené určité předpoklady: 

 Organizační podmínky – musí být jasno, kdo, za kterou etapu implementace 

strategického záměru nese odpovědnost. 

 Existence klimatu podporující strategické plánování. 

 Role manažera při uvádění strategie do praxe – zda mají strategie pouze 

formulovat, kontrolovat, korigovat, nebo mají se svými podřízenými 

spolupracovat.  
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 Přijatá strategie by měla být rozpracována do formy navazujících plánů, 

programů a rozpočtů a následně by s ní měli být seznámeni všichni zúčastnění. 

V případě, že nebudeme všechny informovat, mohla by mít implementace 

neočekávané výsledky. 

 Manažeři i řadoví pracovníci musí být o úkolech vyplývající pro ně z přijaté 

strategie a strategických plánů náležitě informováni. 

 V důsledku měnících se podmínek je třeba, čas od času kontrolovat průběh 

a realizaci strategie a upřesňovat a revidovat jednotlivé kroky. 

Implementace je považována za nejsložitější fázi procesu strategického řízení.  

Podaří-li se nám vytvořit optimální podmínky, problémy s implementací můžeme 

snížit na minimum. Zároveň si musíme uvědomit vzájemnou souvislost mezi kvalitou 

zpracování formulace strategie (vhodná a nevhodná) a implementací strategie (výborná-

efektivní či špatná-neefektivní) na úspěšnost realizace. Z uvedeného plyne, že 

implementace je procesem plánovité realizace vytvořené strategie. 

Implementace vyžaduje odlišné schopnosti a dovednosti manažerů, než vyžadovala 

její formulace. Úspěšná implementace je podmíněna spolupracovníky, podřízenými, jejich 

organizováním i motivováním a vytvořením těsného souladu mezi strategií a reálnou 

činností podniku. 

2.2.3.1. Faktory ovlivňující realizaci implementace 

Slabou stránkou implementace velmi dobře zpracovaných strategií je její realizace. 

Příčin, proč nejsou strategie realizovány, je celá řada: 

 Nedostatek vůle vrcholového managementu prosadit strategické cíle i za cenu 

radikálních změn. 

 Klima lhostejnosti nižších složek managementu. 

 Nejasně formulované strategické cíle. 

 Nedostatečně rozpracované strategické operace. 

 Odborná neschopnost pracovníků realizovat strategické operace. 

 Podceňování potřeby zdrojů. 

 Nedostatečný systém hodnocení průběhu strategických operací. 
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 Slabá motivace pracovníků k realizaci strategických opatření. 

Na druhé straně je celá řada faktorů usnadňující implementaci strategie. Úspěšná 

implementace je základní povinností zaměstnanců, při jejím neplnění se jedná o hrubý 

prohřešek. Další důležitou zásadou je dobrá stimulace zaměstnanců, pokud dobře splní 

úkoly spojené s implementací.  

Mezi další faktory patří: 

 Vysoká kvalifikace pracovníků na všech úrovních umožňující odborné rychlé, 

pružné a často i originální zvládnutí problému spojených s implementací. 

 Schopnosti podniku zvládnout sociální problémy spojené s realizací strategie. 

 Dostatek času věnovaný na realizaci. 

 Vybudování souladu mezi hmotou a morální simulací. 

 Přesná formulace strategických cílů. 

 Včasné zajištění potřebných zdrojů. 

 Reálnost strategických opatření. 

 Průběžné doplňování a upřesňování strategických operací. 

 Pravidelné hodnocení naplňování implementace strategie.[8] 

2.2.3.2. Základní úkoly aplikace implementace  

Postup při realizaci implementace do praxe můžeme rozdělit do tří jednotlivých 

úkolů:  

 Zabezpečení akceptování strategie u příslušných pracovníků. 

 Specifikace globálních strategických úkolů. 

 Přizpůsobení podnikové struktury, podnikového systému a podnikové kultury.  

Strategické plány se pomocí implementace mění v akceschopné činnosti, pomocí 

kterých dosáhneme vytýčených cílů. Vlastní postup při implementaci je tvořen hlavně 

komunikací, vytvářením příhodné organizační struktury, konkrétním obsazením 

manažerských funkcí, vytvořením systému motivace, sestavením systému kontroly 

a zabezpečením administrativní podpory. 
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Jestli bude implementace úspěšná, záleží na použití přístupu. V přehledné tabulce č. 

1 jsou uvedené typy procesů procesy dle Nutta. 

Tab. 1 Základní typy implementace dle Nutta.[8] 

Typ 

implementace 
Vymezení 

Míra 

úspěšnosti v 

% 

Podíl na 

zkoumaném 

souboru v % 

Intervence 

Lidé jsou připravováni 

na změnu, jsou seznámeni 

s novými požadavky 

na množství i kvalitu práce, 

navozeno nové 

a stabilizované chování. 

100 20 

Participace 

Povzbuzování nositelů 

zájmu o rozvoj podniku 

k realizaci podstatných a 

rozhodujících změn. 

75 42 

Přesvědčování 
Přemlouvání a dodatečné 

přesvědčování podřízených. 
75 17 

Nařizování 
Vydávání příkazů pokynů a 

směrnic. 
43 23 

 

Úspěšný či neúspěšný postup implementace je závislý na stylu vedení manažerů, co 

řídí implementaci, na komunikaci a předávání informací podřízeným pracovníkům, ale i to 

má svou hranici. Neboť čím více informací, tím více je ohrožena implementace, jelikož se 

o našich plánech může dozvědět konkurence. 

 

Významným krokem pro úspěšnou implementaci je obsazování klíčových pozic 

využitím potenciálu současného personálu. Nepochybně další možností je získání nových 

schopných pracovníků, což sebou nese výhody i nevýhody. 

 

Dalším krokem, který nás posune zase o kousek dále při implementaci je alokace 

zdrojů. Představuje vyčlenění nezbytných zdrojů, aby části podniku mohly uskutečňovat 

strategické cíle. Tyto zdroje je nutné připravit předem. Mluvíme-li o zdrojích, myslíme tím 

zdroje lidské, technologické, finanční aj. 
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Nezbytným krokem, bez kterého se při implementaci neobejdeme je vhodná 

motivace pracovních týmů i jednotlivých pracovníků. Cílem je orientace na dosažení 

stanovených úkolů a propojení odměňování s dosaženými výsledky implementace. 

S motivací úzce souvisí firemní kultura. Slouží především k podpoře sounáležitosti 

pracovníka s firmou, usnadnění komunikace, následné kontroly a zvyšuje odpovědnost 

pracovníků.[8] 

2.2.4. Kontrolní proces  

Ačkoli kontrola nesouvisí přímo se zadáním mé diplomové práce je 

potřebné jí zmínit. Neboť kontrola je jedna ze sekvenčních funkcí managementu a jejím 

posláním je zajištění hospodárnosti, zjištění odchylek a jejich náprava v procesu. 

Všichni zaměstnanci firmy, by měli být zapojeni do procesu kontroly, protože 

každý zaměstnanec má na implementaci vliv. Abychom zabránili zbytečným odchylkám, 

je důležitá prevence. Avšak je nutné vědět, že některé odchylky jsou normální a je 

zbytečné jim věnovat zvýšenou pozornost. 

Kontrolní proces se může skládat z těchto tří základních kroků: 

 Stanovení standardů, hodnot parametrů, které musí produkt splňovat. 

 Zjištění skutečného stavu. 

 Korekce odchylek od standardů a plánů, manažeři mohou reagovat těmito 

způsoby: 

o Přepracování plánů nebo modifikování cílů. 

o Přerozdělení nebo vyjasnění pozornosti. 

o Lepší výběr a školení podřízených. 

o Snížení, zvýšení počtu pracovníků. 

o Kvalitnější vedení. 

Ve firmě se mění charakter kontrolních procesů s úrovní řízení. Vyšší management 

se zabývá strategickými kontrolními procesy, nižší úrovně managementu, pak kontrolami 

operativního charakteru. 
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Jako objekt kontroly je strategie zkoumána ve třech základních momentech: 

 Před implementací  - kontrola souladu mezi cíli a navrhovanými strategickými 

postupy, kontrola perspektivy, kontrola konkurenční výhody, kontrola 

realizovatelnosti. 

 V době implementace – se hodnotí podle vývoje tržního podílu, vývoje 

konkurenčního postavení, vývoje čistého zisku po zdanění atd. 

 Po implementaci.[8] 

V rámci kontroly je nezbytné si uvědomit, že účinná a efektivní kontrola musí být 

přizpůsobena plánům podniku, velikosti podniku, objektivnosti, organizační struktuře 

a způsobu vedení manažerů.  

3. Profil společnosti 

DUVAS-UNI, s.r.o.  

Pržno 234, 

739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

IČ: 25874586 

DIČ: CZ25874586  

Předmět podnikání: 

 Výroba důlních a stavebních strojů. 

 Zámečnictví. 

 Kovoobráběčství. 

 Stavba strojů s mechanickým pohonem. 

 Konstrukční a projektová činnost. 

 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

 Pronájem a půjčování věcí movitých. 
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3.1. Představení společnosti 

Společnost DUVAS-UNI, s.r.o., sídlí v obci Pržno, nedaleko Frýdlantu nad Ostravicí. 

Byla založena 6. února 2001 jako výrobní a servisní organizace pro důlní stroje, konkrétně 

vrtací vozy, nakladače a přibírkové stroje. Společnost má tři společníky a její obrat je 

cca 80 mil. ročně. Svou činnost vykonává ve vlastních prostorách s přibližně 45 

zaměstnanci. 

 

Obr. 5 Logo společnosti DUVAS-UNI s.r.o.[25] 

Hlavním cílem společnosti DUVAS-UNI, s.r.o., jejíž logo je na obr. č. 5, je 

spokojenost zákazníka, orientace na kvalitu práce a služeb, rychlost reakce na jeho 

potřeby. Společnost chce dosáhnout toho, aby se stala vyhledávaným partnerem 

a dodavatelem v oblasti návrhu, výroby a servisu důlních i jiných strojů a zařízení, 

u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance 

společnosti. 

Ochrana životního prostředí patří k prioritním úkolům a společnost ji považuje 

za stejně významnou oblast činnosti jako její hospodářské výsledky a sociální podmínky.  

 Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je rovněž nedílnou součástí veškerých 

aktivit společnosti a má nejvyšší prioritu. Vedení a všichni zaměstnanci přijali zásadu, že 

pracovní činnost nemůže být prováděna na úkor zdraví a musí být vyloučeny nebezpečné 

pracovní postupy. 

 V průběhu několika let absolvovala řadu certifikací: 

 ČSN EN ISO 9001:2001 pro procesy: „Vývoj, výroba a servis strojů a 

zařízení“.  

 V souvislosti s vydáním nové normy ČSN EN ISO 9001:2009 byla v rámci 

dozorového auditu úspěšně provedena recertifikace firmy dle této normy. 
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 Společnost má certifikován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci dle specifikace OHSAS 18001:2007. 

 Systém enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005.  

 

Tyto certifikáty jsou vydány v rámci. „Integrovaný management systém“.  

 Oprávnění SBS Obvodního báňského úřadu v Ostravě.  

Společnost je držitelem Oprávnění Obvodního báňského úřadu v Ostravě 

č.44/2001, změna č. 65/2005 pro výrobu a konstrukci zařízení závěsných drah, 

vrátků, prostředků kolejové dopravy, pásových a hřeblových dopravníků, 

drtičů, vrtacích vozů, přibírkových strojů, nakladačů, opravy dobývacích a 

razících strojů, výroba zařízení úpraven včetně montáže a oprav.  

Společnost je rovněž držitelem Oprávnění Obvodního báňského úřadu 

v Ostravě evidenční číslo OP 101/E2-C6/OV-8919/2003-1 k činnosti 

na vyhrazených elektrických zařízeních – montáž, opravy, revize a zkoušky 

vyhrazených elektrických zařízení. 

Provedení všech strojů je ve shodě se základními požadavky nařízení vlády 

č. 23/2003 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 24/2003 Sb. v platném znění, kterým se 

v souladu s právem Evropských společenství (Directive 98/37/EC – Machinery) stanoví 

technické požadavky na strojní zařízení. 

Vyráběné důlní stroje byly na základě provozních zkušeností pracovníků 

společnosti rekonstruovány a nově schváleny pro provoz i v prostředí s nebezpečím 

výbuchu metanu IM2 dle ČSN EN 13463-1 (do SNM 2 dle odst. 1 písm. C), § 232 

vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v posledním znění) včetně dolů s nebezpečím průtrží hornin 

a plynů a otřesů. 

Společnost má výhradní zastoupení na dodávky a opravy rotačně příklepových 

kladiv HVKS 125, včetně náhradních dílů od jejich výrobce, tj. PERMON, 

Roztoky u Křivoklátu pro Českou republiku. 
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4. Analýza výrobků a konkurenčních společností 

Výběr konkurenčních společností byl sestaven s ohledem na sortiment výrobků 

společnosti DUVAS-UNI, s.r.o. Ve výběru jsou zařazeny společnosti, které na trh důlních 

strojů a zařízení dodávají výrobky, které jsou svými rozměry a technickými parametry 

schopny vytvářet konkurenční prostředí pro společnost DUVAS-UNI, s.r.o. a jsou to: 

 DH MINING SYSTÉM GmbH  

 HAZEMAG & EPR GmbH  

 BUMAR-ŁABĘDY S.A.  

 PrJSC "NGMZ-BUR" NOVOGORLOVSKY ENGINEERING PLANT  

 Shijiazhuang Coal Mining Machinery CO, Ltd.  

Informace o společnostech jsem získávala prostřednictvím internetové sítě, kde se 

jednotlivé společnosti prezentují na svých webových stránkách a z podkladů získaných od 

společnosti DUVAS-UNI, s.r.o. Úroveň prezentace jednotlivých společností na webových 

stránkách je značně rozdílná. Mnoho společnosti uvádí nejen minimální množství 

informací o své historii, ale nejhorší ze všeho je, že údaje, které jsou veřejně přístupné 

o jejich výrobcích, jsou velmi strohé a technické informace velmi nedostatečné, pro 

účinnější posouzení konkurenceschopnosti mezi jednotlivými výrobky uvedených 

společností. Žádná ze společností neuvádí cenové údaje o svých výrobcích.  Příčinou 

tohoto stavu je zřejmě skutečnost, že důlní stroje jsou vyráběny dle specifických 

požadavků jednotlivých zákazníků, které vyplývají z podmínek důlního prostředí, 

ve kterém budou pracovat. Na základě jednání se zákazníky o vybavení a provedení stroje 

je pak zpracována individuální cenová nabídka. 

Výrobky uvedených společností v tab. č. 2 vytvářejí konkurenční prostředí pro 

společnost DUVAS-UNI, s.r.o. Pro zpracování strategické analýzy konkurenčního okolí 

průmyslové firmy jsem rozsah výrobků, které ve výběru uvádím, u jednotlivých 

společností omezila pouze na pásové důlní nakládače, z důvodu možnosti posouzení 

jednotlivých údajů uváděných v popisu stroje.  

Pásové důlní nakládače jsou používány k naložení horniny do vozů, nebo 

na dopravníky. Pracují v těžkých důlních podmínkách, v omezeném prostoru a z tohoto 
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důvodu jsou při výběru vhodného stroje na určené pracoviště důležité vnější rozměry, 

včetně hmotnosti pro usnadnění přepravy a pohybu stroje při práci.  

Výkonnost nakládače přímou úměrou ovlivňuje objem lopaty, větší objem rovná se 

větší výkon a úhel vytočení ramene včetně záběru lopaty do šířky, který umožňuje 

nakládku s méně častým pojížděním stroje na pracovišti a současně snižuje opotřebení 

pásového podvozku. Velký dosah záběru lopaty pod úroveň počvy usnadňuje práci při 

dodržování zadaného profilu důlního díla a pohyb stroje na pracovišti. Pro zajištění výkonu 

je nutné nakládač vybavit dostatečně dimenzovaným elektromotorem spojeným 

s hydraulickým čerpadlem, které svým výkonem zajistí potřebný tlak a množství 

hydraulické kapaliny nutné při provozu stroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Tab. 2 Technické parametry nakladačů.[23],[24],[25],[26],[27],[28] 

Typ 
NSU 

1E - P3 
K 312LS TL 800 

LBT-
1200EH/L

S 
MPK 1600 ZCY 120 

Výrobce 
DUVAS-

UNI 
s.r.o. 

DH 
MINING 
SYSTÉM 

GmbH 

HAZEMA
G & EPR 

GmbH 

BUMAR-
ŁABĘDY 

S.A. 

PrJSC 
"NGMZ-BUR" 
NOVOGORLO
VSKY ENGIN

EERING 
PLANT 

Shijiazhuang 
Coal Mining 
Machinery 
CO, Ltd. 

objem lopaty  
m3 

1,2 1,2 1,0 1,2 1,00 1,20 

teoretický 
výkon m3/ 

min 
1,3-1,6 1,5 -1,8 0,8-1,3 1,3-1,6 1,0-1,3 1,0-1,3 

záběr lopaty 
do šířky mm 

3800 4462 4000 4400 4000 1770 

max. podélný 
sklon 

± 22º ±22,5° ± 25º ±21° ±20° ±16° 

dosah pod 
úroveň počvy 

mm 
620 641 600 320 800 600 

tažná síla 
podvozku kN 

77 90 58 90 80,0 60 

rychlost 
pojezdu  m/s 

0 - 1,0 0 - 1,4 0 - 1,2 0 - 1,0 0 - 1,0 0-0,6 

max.úhel 
vytočení 
ramene 

±27° ±20° ±27° ±20° ±20° neuvádí 

tlak na počvu 
MPa 

0,097 0,099 0,078 0,11 neuvádí 0,09 

výkon 
elektromotor

u kW 
55 63 - 75 55 - 63 55 55 55 

celková 
hmotnost kg 

11 080 12 500 10 500 14 240 13 000 9 000 

maximální 
výška mm 

1300 1359/1980 1500 1640 1660/2150 2350 

maximální 
šířka mm 

1180 1560 1320 1560 1600 1770 

maximální 
délka mm 

6950+0 6700+900 
6180+100

0 
6670+900 6800+1000 4980 

šířka pásu 
mm 

300 330 350 300 365 260 
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Technické parametry nakladačů  

1. Hodnocené technické a výkonové parametry: 

 Objem lopaty  - větší objem lopaty zajišťuje vyšší výkon nakládky. 

 Teoretický výkon – je výkon stroje v m
3
/min.  

 Záběr lopaty do šířky – větší záběr lopaty do šířky prodlužuje dobu nakládky 

z jednoho místa, zvyšuje výkon nakládky omezením popojíždění stroje, snižuje 

opotřebení pásového podvozku.  

 Maximální podélný sklon – větší maximální podélný sklon umožňuje 

práci i na pracovištích s vysokým sklonem.  

 Dosah pod úroveň počvy – větší dosah lopaty pod úroveň počvy usnadňuje, 

dodržení zadaného profilu důlního díla.  

 Rychlost pojezdu – větší rychlost pojezdu, rychlejší pohyb na pracovišti, 

zvýšení výkonu při nakládce. 

 Tažná síla podvozku. 

2. Nehodnocené parametry: 

 Maximální výška – menší výška usnadňuje přesun a práci stroje v nižších 

profilech. 

 Maximální šířka – menší šířka umožní nakládku v úzkých pracovištích. 

 Maximální délka – menší délka usnadňuje pohyblivost stroje v pracovním 

prostoru. 

 Celková hmotnost – menší celková hmotnost snižuje zatížení a opotřebení 

pásového podvozku. 

 Maximální úhel vytočení ramene – větší úhel natočení ramene rozšiřuje záběr 

lopaty do šířky. 

 Šířka pásu – větší šířka pásu zaručuje lepší stabilitu stroje při jízdě. 

 Tlak na počvu v MPa -  větší tlak zajišťuje lepší přenos tažné síly podvozku. 
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Nakládač NSU 1E – P3 

Vyráběný společností DUVAS-UNI, s.r.o., na obr. č. 6 svou celkovou hmotností 

11080 kg a šíři pásů 300 mm na podvozku vytváří tlak na počvu 0,097 MPa  a současně 

výslednou hodnotu 77 kN tažné síly podvozku. 

Vysoký nakládací výkon zaručuje lopata nakladače o objemu 1,2 m
3
. Nakladač 

s touto lopatou v porovnání s ostatními stroji dosahuje velmi dobrý teoretický nakládací 

výkon v rozsahu 1,3 – 1,6 m
3
/min. Nakládání horniny je možné do vozů, nebo 

na přepravníky. 

Prodloužení práce nakladače z jednoho místa bez nutnosti neustálého pojíždění 

umožňuje maximální úhel vytočení ramene +- 27 stupňů společně s maximálním záběrem 

lopaty do šířky, který dosahuje hodnoty až 3800 mm při nejmenší maximální šířce 

1180 mm z hodnocených strojů a snižuje nadměrné opotřebení pásového podvozku.  

Rychlost pojezdu pásového podvozku nakladače 0 až 1 m/s je plně dostatečná 

pro pohyb na pracovišti.  

Maximální podélný sklon +- 22 stupňů, ve kterých nakladač bezpečně pracuje a 

dosah lopaty pod úroveň počvy 620 mm, společně s celkovou délkou 6950 mm a šířkou 

1180 mm, vytváří dobré předpoklady na jeho pracovní nasazení při ražení důlních chodeb 

s malým průřezem, velmi členitým vertikálním profilem a vysokým podélným sklonem.  

Klady: 

 Teoretický nakládací výkon. 

 Maximální úhel vytočení ramene. 

 Maximální podélný sklon. 

 Dosah pod úroveň počvy. 

Zápory 

 Záběr lopaty do šířky. 
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Obr. 6 Rozměrový náčrtek nakládače NSU 1E – P3.[25] 

4.1. BUMAR-ŁABĘDY S.A. 

  Historie vzniku společnosti začíná v meziválečném období, kdy Německo v roce 

1939 začíná budovat válečný průmysl. Během válečných let byla postavena ocelárna a pět 

výrobních hal, množství vedlejších budov, silniční a železniční síť. V poválečném období 

se společnost podílela na obnově válkou zničeného Polska, především výrobou mostních 

konstrukcí a strojů pro zemědělství. V současné době je společnost začleněna do polského 

obranného průmyslu vyrábějící vojenskou výstroj a výzbroj, včetně tanků, obrněných 

transportéru, aut a mostů. V civilním sektoru dodává a vyrábí stavební jeřáby, bagry, 

nakladače, odlitky, svařované konstrukce těžebních strojů, stroje pro doly a další. 

Zákazníkům je nabízena komplexní sada služeb.[23] 

Společnost za dobu svého trvání nashromáždila značné zkušenosti 

a na mezinárodním trhu zaujala místo mezi známými výrobci těžké techniky a exportuje 

své produkty do mnoha zemí na celém světě. 

Nakladač LBT – 1200 EH/LS na obr. č. 7, z hodnocených strojů dosahuje nejvyšší 

celkové hmotnosti 14420 kg a současně také a největší tlak na počvu 0,11 MPa při šířce 

pásu 300 mm. Vysoký tlak na počvu umožňuje velmi dobrý přenos třecí síly podvozkem. 

Udávaná hodnota tažné síly podvozku 90 kN zařazuje tento nakladač mezi stroje 

s nejlepším přenosem třecí síly, podvozkem na podloží. Nakladač umožňuje nakládání 

horniny do vozů, nebo na přepravníky.  

Vysoký nakládací výkon zaručuje lopata nakladače o objemu 1,2 m
3
. Nakladač 

s touto lopatou v porovnání s ostatními stroji dosahuje velmi dobrý teoretický nakládací 
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výkon v rozsahu 1,3 – 1,6 m
3
/min. Prodloužení práce nakladače z jednoho místa bez 

nutnosti pojíždění umožňuje velký maximální záběr lopaty do šířky, který dosahuje 

hodnoty až 4400 mm a snižuje tak nadměrné opotřebení pásového podvozku zatíženého 

nejvyšší hmotností z hodnocených strojů. Rychlost pojezdu pásového podvozku nakladače 

0 až 1 m/s je plně dostatečná pro pohyb na pracovišti. Maximální podélný sklon +- 21 

stupňů, ve kterých nakladač bezpečně pracuje, usnadňuje jeho použití i v důlních chodbách 

s vysokým sklonem. 

S dosahem nakládací lopaty 320 mm pod úroveň počvy a svou šířkou 1560 mm 

nebude vhodným nakladačem pro velmi malé průřezy a vertikálně lomené profily ražených 

důlních chodeb. 

Nakladač LBT – 1200 EH/LS je vhodným typem stroje pro práci při ražení důlních 

chodeb s větším průřezem, kde se uplatní jeho maximální záběr do šířky a vysoký 

teoretický výkon nakládky. 

Klady  

 Objem lopaty.  

 Teoretický nakládací výkon. 

 Tažná síla podvozku. 

Zápory  

 Dosah pod úroveň počvy. 

 

Obr. 7 Rozměrový náčrtek nakládače LBT – 1200 EH/LS.[23] 
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4.2. PrJSC "NGMZ-BUR" NOVOGORLOVSKY ENGINEERING 

PLANT 

Novogorlovské strojírny zahájily svou činnost v roce 1947. Osvědčily se jako 

výrobce spolehlivých cenově dostupných strojů a zařízení se snadnou údržbou. Do začátku 

devadesátých let byly jedním z hlavních výrobců strojů a zařízení pro těžbu v bývalém 

Sovětském svazu. Po jeho rozpadu zasáhla Novogorlovské strojírny hluboká krize. V roce 

1997 byla provedena rozsáhlá restrukturalizace. Novogorlovské strojírny se změnily 

v moderní dynamickou společnost s vysoce kvalifikovaným personálem, moderním 

vybavením, technologiemi, kdy jejich výrobky mohou soutěžit s předními světovými 

výrobci strojů a  zařízení pro těžbu.[27]  

Jejich výrobky se osvědčily v nejtěžším hornickém prostředí a jsou převážně 

vyváženy do zemí bývalého Sovětského svazu. Zahraničními odběrateli, kde se vyváží část 

produkce je Indie, Čína a Vietnam. 

Nakladač MPK 1600 na obr. č. 8 je svou celkovou hmotností 13000 kg druhý 

nejtěžší z hodnocených strojů. Šíře pásů 365 mm na podvozku společně s maximální 

šířkou 1600 mm zajišťuje stabilitu nakladače při jízdě a současně dobrou výslednou 

hodnotu 80 kN tažné síly podvozku. 

Nakladač s maximálním záběrem lopaty do šířky 4000 mm a teleskopickým 

výsuvným ramenem, které zaručuje naplnění lopaty horninou bez nutnosti použití pojezdu 

pásovým podvozkem, prodlužuje čas nakládky z jednoho místa. Snížením popojíždění při 

nakládce se prodlužuje životnost pásového podvozku a zvyšuje množství naložené 

horniny. Nakladač umožňuje nakládání do vozů, nebo na přepravníky.  

Teoretický nakládací výkon s lopatou o objemu 1 m
3
 dosahuje hodnoty                     

1,0 - 1,3 m
3
/min. Pojezd pásového podvozku nakladače s rychlostí 0 až 1 m/s je plně 

dostačující pro pohyb na pracovišti. 

Maximální podélný sklon +- 20 stupňů, ve kterém nakladač bezpečně pracuje, 

umožňuje jeho použití i v důlních chodbách s vysokým sklonem. Nakladač disponuje 

vynikajícím dosahem lopaty pod úroveň počvy, který svými 800 mm je nejlepší mezi 

hodnocenými stroji a současně s jeho maximální délkou 6800 mm bez vysunutého 
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teleskopického ramene předurčuje jeho pracovní nasazení při ražení důlních chodeb 

s velmi členitým vertikálním profilem. 

Z důvodu největší maximální šířky 1600 mm není vhodný pro práci v důlních 

chodbách malého průřezu, jelikož je nutný průřez minimálně 8,5 m
3
. 

Klady  

 Dosah pod úroveň počvy. 

 Tažná síla podvozku. 

Zápory 

 Objem lopaty. 

 Maximální podélný sklon. 

 

 

Obr. 8 Rozměrový náčrtek nakládače MPK 1600.[27] 

4.3. HAZEMAG & EPR GmbH 

Hazemag & EPR GmbH je středně velká, mezinárodně působící strojírenská 

společnost se sídlem v Dülmenu v Německu, založena v roce 1946. Společnost je 

průkopníkem ve výrobě strojů a zařízení pro zpracování surovin. Spolehlivost vyráběných 

výrobků a nově vyvinuté technologie vedly k jejímu rychlému rozvoji. Své produkty 
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vyrábí od konvenční do obří velikosti pro zákazníky v celém světě a používají se prakticky 

ve všech oblastech zpracování surovin. V současné době Hazemag & EPR GmbH  dodává 

především své výrobky pro ražení, nakládku a vrtání. 

Společnost má rozvinutou síť distributorů ve více než 40 zemích světa. Důlní stroje 

se nyní vyváží hlavně do zemí, kde je rozšíření těžba uhlí a to především do východní 

Evropy, Ruska a Číny.[26] 

Nakladač TL 800 na obr. č. 9, na pásovém podvozku se šířkou pásu 350 mm a 

celkovou hmotností 10500 kg, která je druhá nejnižší z hodnocených strojů vytváří tlak 

na počvu 0,078 MPa. Tažná síla podvozku s hodnotou 58 kN je nejnižší z hodnocených 

nakladačů. 

S teleskopickým výsuvným ramenem a lopatou o objemu 1,0 m
3
 dosahuje 

teoretického nakládacího výkonu v rozsahu 0,8 - 1,3 m
3
/min. Nakladač umožňuje 

nakládání horniny do vozů, nebo na přepravníky. Maximální úhel vytočení ramene +- 27 

stupňů umožňuje záběr lopaty do šířky, který dosahuje maximální hodnoty až 4000 mm, 

snižuje nadměrné opotřebení pásového podvozku a prodlužuje práci nakladače z jednoho 

místa bez nutnosti pojíždění. Rychlost pojezdu pásového podvozku nakladače 0 až 1,2 m/s 

zaručuje rychlý pohyb na pracovišti. 

S dosahem nakládací lopaty 600 mm pod úroveň počvy, maximální délkou 

6180 mm, bez vysunutého teleskopického ramene a maximálním podélným sklonem +- 25 

stupňů, ve kterém nakladač bezpečně pracuje, předurčuje jeho pracovní nasazení při ražení 

důlních chodeb s velmi vysokým sklonem ve členitém vertikálním profilu.  

Klady  

 Maximální podélný sklon. 

 Rychlost pojezdu. 

Zápory  

 Objem lopaty. 

 Tažná síla podvozku. 
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Obr. 9 Náčrtek nakládače TL 800.[26] 

4.4. DH MINING SYSTÉM GmbH 

Německá společnost Deilmann Haniel Mining Systems založena roku 1888 se 

sídlem v Dortmundu. Globálně působící výrobce specializující se na konstrukci strojů 

a zařízení pro těžbu, jako jsou nakladače, vrtačky, stejně jako zdvihacích zařízení 

a hloubení šachet.   Výrobní sortiment je založen na odborných zkušenostech získávaných 

po celá desetiletí v kombinaci s postupným vývojem a inovací. Stroje a zařízení jsou 

testovány po celém světě v nejtvrdších provozních podmínkách a zaručují svým 

uživatelům vysokou kvalitu a efektivitu. Vývoj složitých, technologicky náročných strojů, 

zařízení je zaměřen na špičkové technické řešení, které podporuje usilovnou snahu 

společnosti o získání technologického vedení v tomto odvětví nad konkurencí.[24] 

Modulární systém použitý při konstrukci strojů a zařízení, umožňuje snadněji splnit 

specifické požadavky vyplývající z pracovních podmínek, které jsou v dolech 

u jednotlivých zákazníků. 

Nakladač K 312 LS na obr. č. 10, s celkovou hmotností 12500 kg dosahuje tlaku 

na počvu 0,09 MPa, který zajišťuje velmi dobrý přenos třecí síly podvozkem. Udávaná 

hodnota tažné síly podvozku 90 kN zařazuje tento nakladač mezi stroje s nejlepším 

přenosem třecí síly podvozkem na podloží. 

Speciální vlastní konstrukce hydraulických brzd prodlužuje životnost pásového 

podvozku, který se šířkou pásu 330 mm společně s maximální šířkou 1560 mm zajišťuje 

stabilitu nakladače při jízdě. 

Nakladač i s malým úhlem maximálního vytočení ramene +- 20 stupňů 

dosahuje maximálního záběru lopaty do šířky 4462 mm s teleskopickým výsuvným 



34 

 

ramenem, které zaručuje naplnění lopaty horninou bez nutnosti použití pojezdu pásovým 

podvozkem a prodloužením času nakládky z jednoho místa zvyšuje teoretický nakládací 

výkon. Snížením pojíždění při nakládce se prodlužuje životnost pásového podvozku a 

zvyšuje se množství naloženého objemu. Nakládat horniny je možné do vozů, nebo na 

přepravníky.  

Nakladač K 312 LS má z hodnocených strojů největší teoretický nakládací výkon, 

který s lopatou o objemu 1,2 m
3
 dosahuje hodnoty 1,5 - 1,8 m

3
/min a pojezd pásového 

podvozku nakladače s rychlostí 0 až 1,4 m/s pro rychlý pohyb na pracovišti. Dosah lopaty 

pod úroveň počvy 641 mm je druhý nejlepší mezi hodnocenými stroji a maximální podélný 

sklon +- 22,5 stupňů, ve kterém nakladač bezpečně pracuje, společně s celkovou délkou 

6700 mm bez vysunutého teleskopického ramene, vytvářejí dobré předpoklady na jeho 

pracovní nasazení při ražení důlních chodeb s velmi členitým vertikálním profilem a 

vysokým podélným sklonem. 

Klady 

 Teoretický nakládací výkon. 

 Objem lopaty. 

 Záběr lopaty do šířky. 

 Dosah pod úroveň počvy. 

 Maximální podélný sklon. 

 Rychlost pojezdu. 

 Tažná síla podvozku. 

 

Obr. 10 Rozměrový náčrtek nakládače K 312 LS.[24] 
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4.5. Shijiazhuang Coal Mining Machinery CO., Ltd. 

Shijiazhuang Coal Mining Machinery CO., Ltd. je jedna z předních společností 

v Číně vyrábějících důlní stroje pro těžbu uhlí. Výrobní program společnosti obsahuje 

stroje pro ražbu důlních chodeb, vrtací stroje, nakládače, dopravníky a další. V moderním 

technologicko-výzkumném centru se specializuje na výzkum a vývoj výrobků. Snahou 

společnosti je zaujmout vedoucí postavení ve výzkumu a vývoji zařízení pro uhelné doly.   

Prodejní a servisní síť společnosti je rozmístěna nejen po celé Číně, ale také v dalších 

velkých uhelných oblastech na světě.[28] 

Nakladač ZCY 120 na obr. č. 11 na pásovém podvozku umožňuje provádět 

nakládku v důlních chodbách. S lopatou o objemu 1,2 m
3
 dosahuje teoretického 

nakládacího výkonu v rozsahu 1,0 - 1,3 m
3
/min a nakládání horniny je možné do vozů 

nebo na přepravníky. Konstrukce ramene nakladače neumožňuje jeho vytočení a proto 

záběr lopaty do šířky je 1770mm. 

Je velmi pohyblivý z důvodu své celkové délky 4980 mm a hmotností 9000 kg, 

která je nejnižší z hodnocených strojů vytváří tlak na počvu 0,09 MPa při šířce pásu 260 

mm a rychlost pojezdu pásového podvozku nakladače na pracovišti dosahuje 0 až 0,6 m/s  

je rovněž nejnižší z hodnocených strojů. Tažná síla podvozku s hodnotou 60 kN je druhá 

nejnižší z hodnocených nakladačů. 

Klady  

 Objem lopaty. 

Zápory  

 Maximální podélný sklon. 

 Záběr lopaty do šířky 

 Tažná síla podvozku.  

 Rychlost pojezdu. 
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Obr. 11 Nakládač ZCY 120.[28] 

5. Analýza konkurenceschopnosti nakladačů 

Velmi často se ve strategickém rozhodování dostáváme do situace, kdy hledání 

optimálního řešení znesnadňuje malý počet kriterií a není vhodné na základě omezeného 

počtu kritérií učinit potřebné rozhodnutí. Dostaneme-li se do takové situace, a je nezbytné 

kvalitně se rozhodnout, použijeme metodu vícekriterálního rozhodování.  

Základem této metody je stanovení vzdálenosti od fiktivní varianty (zpravidla 

varianta s nejlepšími hodnotami všech kritérií), která se svými hodnotami ve všech 

kritériích nejvíce shoduje s fiktivní variantou.[29] 

K provedení analýzy konkurenceschopnosti nakladačů, jsem použila metodu 

preferenčního uspořádání variant metodou vzdálenosti od fiktivní varianty, abych zjistila, 

která firma nejvíce konkuruje společnosti DUVAS-UNI, s.r.o.  

Metoda stanovení vzdálenosti od fiktivní varianty nám umožní při omezeném počtu 

kritérií, stanovením vah důležitosti pro jednotlivá kritéria a provedením výpočtu určit 

nejvhodnější variantu. 

Nejdříve jsem stanovila varianty, což jsou názvy společností a typ nakladače, který 

hodnotím: 

V1 - DUVAS-UNI s.r.o. – NSU 1E - P3 

V2 - DH MINING SYSTÉM GmbH – K 312 LS 

V3 - HAZEMAG & EPR GmbH – TL 800 

V4 - BUMAR-ŁABĘDY S.A. – LBT – 1200EH/LS 

V5 - PrJSC "NGMZ-BUR" NOVOGORLOVSKY ENGINEERING PLANT – MPK 1600 
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V6 - Shijiazhuang Coal Mining Machinery CO, Ltd. – ZCY 120 

Dále jsem vybrala kritéria, které byly uvedené u všech výrobků a budou se 

porovnávat: 

K1 - Objem lopaty          objem v m
3
 

K2 - Teoretický výkon        výkon v m
3
/min. 

K3 - Záběr lopaty do šířky      šířka v mm 

K4 - Maximální podélný sklon   sklon ve stupních 

K5 - Dosah pod úroveň počvy    dosah v mm 

K6 - Tažná síla podvozku      síla v kN 

K7 - Rychlost pojezdu        rychlost v m/s 

Vybraná kriteria nejsou stejně důležitá pro hodnocení a z tohoto důvodů jsem 

jednotlivým kriteriím v závislosti na jejich důležitosti subjektivně stanovila váhu. V níže 

uvedené tabulce č. 3, jsou vybraná kritéria seřazena sestupně, dle subjektivně stanovené 

váhy důležitosti, včetně váhového koeficientu. 

 

                    Tab. 3 Váha jednotlivých kritérií. 

Kritérium vi 

K1 0,25 

K2 0,20 

K3 0,15 

K4 0,15 

K5 0,10 

K6 0,10 

K7 0,05 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro účel výpočtu vzdálenosti každé z variant od varianty fiktivní jsem si v tab. č. 4 

přehledně seřadila jednotlivě hodnocená kritéria pro jednotlivé varianty převzaté z tab. 

č. 2. 
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             Tab. 4 Hodnoty kritérií pro jednotlivé varianty 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 

K1 1,2 1,2 1 1,2 1 1,2 

K2 1,6 1,8 1,6 1,6 1,3 1,3 

K3 3800 4462 4000 4400 4000 1770 

K4 22 22,5 25 21 20 16 

K5 620 641 600 320 800 600 

K6 77 90 58 90 80 60 

K7 1 1,4 1,2 1 1 0,6 

  Zdroj: vlastní zpracování 

Pro nalezení optimální varianty jsem si stanovila následující postup: 

 Určení souboru nejlepších hodnot z hlediska jednotlivých kritérií. 

 Určení nejhorších hodnot jednotlivých kritérií. 

 Provedení výpočtu vzdálenosti každé z variant od varianty fiktivní. 

 Stanovení pořadí variant, přičemž nejlepší variantou je varianta s nejmenší 

hodnotou. 

Výběrem hodnot jednotlivých kritérií z tabulky č. 4, jsem stanovila jejich nejlepší 

iX  
a nejhorší hodnoty 0

iX  a z tab. č. 3 použila hodnoty vah jednotlivých kritérií vi, pro 

provedení  výpočtu vzdálenosti každé z variant od varianty fiktivní dle vzorce (1). 

 

n

i ii

iji

ij
xx

xx
vD

1

2

0*

*

 

(1) 

  

xi* - nejlepší varianta pro zvolené kritérium, 

xi
0
 – nejhorší varianta pro zvolené kritérium, 

vi – váhový koeficient, 

xij – hodnota každého (i-tého) kritéria u varianty j, 

Dj – hodnota vzdálenosti zvolené varianty od varianty fiktivní [29] 
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Výsledky výpočtu vzdálenosti každé z variant od varianty fiktivní jsem zpracovala 

do tab. č. 5, kde přehledně uvádím hodnoty použité pro výpočty, vypočtené hodnoty pro 

jednotlivé varianty a jejich pořadí, kde nejlepší variantou je varianta s nejmenší hodnotou 

Dj. 

 

  Tab. 5 Výpočty a pořadí jednotlivých variant.  

Kritérium vi xi
* xi

0
 

dij pro  

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

K1 0,25 1,2 1 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 

K2 0,20 1,8 1,3 0,03 0,00 0,03 0,03 0,20 0,20 

K3 0,15 4462 1770 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 

K4 0,15 25 16 0,02 0,01 0,00 0,03 0,05 0,15 

K5 0,10 800 320 0,01 0,01 0,02 0,10 0,00 0,02 

K6 0,10 90 58 0,02 0,00 0,10 0,00 0,01 0,09 

K7 0,05 1,4 0,6 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,05 

      ∑Vn 0,10 0,02 0,41 0,17 0,52 0,66 

      nj VD  0,32 0,15 0,64 0,42 0,72 0,81 

      Pořadí 2 1 4 3 5 6 
   Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vypočtené hodnoty kritérií pro jednotlivé varianty uvedené v tabulce č. 5 umožňují 

zjistit, jak jednotlivé kriterium v závislosti na váhovém koeficientu ovlivnilo celkové 

hodnocení jednotlivé varianty. Vyhodnocením vypočtených hodnot kriterií pro jednotlivou 

variantu, získáme přehled, která kritéria nejvíce negativně ovlivnila celkové hodnocení. 

Provedené vyhodnocení nám umožní přijmout návrh konkrétních řešení, která povedou 

ke zlepšení současného stavu. 

Na základě vyhodnocení jednotlivých konkurenčních nakladačů metodou 

vzdálenosti od fiktivní varianty dle tabulky č. 5. Uvádím níže v tabulce č. 6 společnosti a 

jejich výrobky v pořadí, dle jejich umístění.  
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  Tab. 6 Pořadí jednotlivých společností 

Pořadí Názvy společností Typ stroje Varianty 

1 DH MINING SYSTÉM GmbH  K 312 LS V2 

2 DUVAS-UNI s.r.o.  NSU 1E - P3 V1 

3 BUMAR-ŁABĘDY S.A.  LBT – 1200EH/LS V4 

4 HAZEMAG & EPR GmbH  TL 800 V3 

5 
PrJSC "NGMZ-BUR" 

NOVOGORLOVSKY ENGINEERING 
PLANT  

MPK 1600 V5 

6 
Shijiazhuang Coal Mining Machinery 

CO, Ltd 
ZCY 120 V6 

     Zdroj: vlastní zpracování 

Z výsledků získaných zpracováním strategické analýzy konkurenčního okolí 

společnosti DUVAS-UNI s.r.o. a hodnocením dle metody preferenčního uspořádání variant 

metodou vzdálenosti od fiktivní varianty vybraných nakladačů konkurenčních společností 

s nakladačem NSU 1E – P3 (DUVAS-UNI s.r.o.) vyplývají následující poznatky. 

Nakladač NSU 1E – P3 dle tabulky č. 4 zaostává za svým největším konkurentem 

v těchto kritériích, maximální podélný sklon o 0,5 stupně, dosah pod úroveň počvy o 21 

mm, teoretický výkon lopaty o 0,2 m
3
/min, záběr lopaty do šířky o 662 mm, tažná síla 

podvozku o 13 kN a rychlost pojezdu o 0,4 m/s, které následně ovlivnily v tabulce č. 5 

výpočty a pořadí jednotlivých variant.  

Největšími konkurenty společnosti DUVA-UNI s.r.o. dle výpočtu uvedeného 

v tabulce č. 5, jsou DH MINING SYSTÉM GmbH a BUMAR-ŁABĘDY S.A. Další 

společnosti nejsou již tak velkou konkurencí. 

Dle tabulky č. 6 je nejlépe hodnocen nakladač společnosti DH MINING SYSTÉM 

GmbH K 312 LS následován výrobkem společnosti DUVAS-UNI s.r.o. nakladačem NSU 

1E – P3. Na třetím pořadí se umístil nakladač LBT 1200 EH/LS, výrobek společnosti 

BUMAR-ŁABĘDY S.A. 
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Na základě provedeného hodnocení jsem zjistila, že nakladač NSU 1E – P3 

výrobek společnosti DUVAS – UNI s.r.o. je druhý nejlépe hodnocený, ale je potřebné 

učinit opatření ke zlepšení hodnot, ve kterých zaostává. Jeho největším konkurentem je 

výrobek společnosti DH MINING SYSTÉM GmbH - nakladač K312 LS, následován 

výrobkem společnosti  BUMAR-ŁABĘDY S.A. - nakladač LBT-1200EH/LS. Ostatní 

hodnocené výrobky nepředstavují již tak velkou konkurenci. 

6. Trendy rozvoje výroby, možnosti využití důlních 

pasových nakladačů  

Realizace trendů, které budou využívány při výrobě důlních strojů v následujících 

letech, přispěje ke zlepšení jejich konkurenceschopnosti a uplatnění na trhu, který se stále 

více globalizuje. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že vývoj a výrobu nakladačů pro důlní 

činnosti v následujících letech budou ovlivňovat tyto následující trendy: 

 Rozšiřování modulárního řešení konstrukce strojů - které umožní z jednotlivých 

modulů jejich záměnou sestavovat stroje pro různé činnosti. 

 Zvyšování výkonu a užitných vlastností - využitím poznatků z vývoje a 

výzkumu, inovací z oboru hydrauliky, svařování, výroby nových materiálů, 

vodičů, použitím dálkového přenosu provozních dat stroje do řídícího centra 

apod. 

 Zjednodušení a usnadnění obsluhy - např. dálkové ovládání stroje, vybavení 

záznamovým zařízením provozních údajů (doba provozu, tlak, teploty olejů a 

jejich celkový objem v nádrži), zobrazování potřebných údajů na displeji stroje, 

rozmístění ovládacích prvků, nahrazení ovládacích pák joystickem apod. 

 Snižování nároku na údržbu - které zajistí zvýšení časového využití stroje 

pracujícího ve vícesměnném provoze. Prodloužením časového období mezi 

jednotlivými úkony pravidelné údržby, použitím kvalitnějších maziv, olejů, 

materiálu. Snižování technické a časové náročnosti při provádění pravidelné 

údržby. 

 Využívání průmyslového designu - pro vzhled, ergonomii, ovládaní strojů atd. 
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Pásové nakladače, které byly hodnoceny, jsou poháněny elektrohydraulickým 

pohonem a jejich konstrukce je přizpůsobena pro použití na pracovištích s menším 

profilem průřezu v uhelných dolech, včetně prostředí s výskytem důlních plynů. Vhodnost 

použití hodnocených pásových nakladačů bude limitována velikosti průřezu profilu daného 

pracoviště. Kdy na pracovišti s velkým průřezem profilu bude vhodné použít větší a 

výkonnější nakladač. 

Jednotliví výrobci jsou ochotni dle přání zákazníka provést potřebné úpravy a 

změny v konstrukčním řešení a druhu použitého pohonu. V méně náročných provozních 

podmínkách bez nebezpečí výbuchu a zajištění dodatečného větrání je možné používat 

nakladače poháněné vznětovým motorem. Nakladače mohou pracovat i mimo uhelné doly 

např. v dolech na těžbu rud, soli nebo ve stavebnictví při stavbě tunelů, vodních štol, 

dopravních cest apod. 

7. Implementace výsledků analýzy a trendů rozvoje 

Vyhodnocením poznatků získaných zpracováním strategické analýzy 

konkurenčního okolí společnosti DUVA-UNI s.r.o. a následně provedeného hodnocení 

vybraných výrobků nakladačů konkurenčních společností s nakladačem NSU 1E –P3, dle 

metody preferenčního uspořádání variant metodou vzdálenosti od fiktivní varianty a 

předpokládaných trendů, které budou realizovány v dalším období při výrobě nakladačů 

navrhuji přijetí následných doporučení. 

Provést technické a konstrukční úpravy nakladače, které zajistí zlepšení hodnot 

kritérií u teoretického výkonu, záběru lopaty do šířky, tažné síla podvozku, rychlosti 

pojezdu. 

 Snižovat náklady na výrobu použitím nových technologií, vyhledáváním nových 

možností kooperací, dodavatelů s příznivější nabídkou, použití nových konstrukčních a 

technických řešení a unifikace dílů. 

Realizovat rozšíření modulového řešení konstrukce strojů, které umožní 

z jednotlivých modulů jejich záměnou vyrobit stroje pro různé činnosti. 
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Zvyšovat výkon a užitné vlastnosti využitím poznatku z vývoje výzkumu a inovací 

v oblasti hydrauliky, svařování, výroby nových materiálů, přenosu dat, vodičů apod. 

Snižovat nároky na údržbu. Hledat řešení, která povedou k prodloužení časového 

období mezi jednotlivými úkony pravidelné údržby např. novým konstrukčním a 

technickým řešením, použitím kvalitnějších maziv, olejů a materiálu. 

Snižovat časovou a fyzickou náročnost při provádění pravidelné údržby např. 

používáním kontrolních čidel, záznamových zařízení, zlepšování přístupu k místům údržbu 

apod. 

Zjednodušovat a usnadňovat obsluhu při ovládání stroje např. umísťováním 

ovládacích prvků, sdružování ovládacích prvků např. joysticku, blokaci nesprávné obsluhy. 

Využití průmyslového designu pro vzhled, ergonomii např. tvar sedačky, ovládacích 

prvků apod. 

Management společnosti navržená opatření dále rozpracuje a na základě svých 

zkušeností rozhodne, o konkrétním přidělení jednotlivě určených úkolů svým odborným 

úvarům, které následně pověří jednotlivé skupiny a pracovníky jejich provedením. 

Současně je nutné, určit termíny kontrol plnění přidělených úkolů, aby se řešily, případně 

vzniklé problémy a byl dodržen termín určený vedením společnosti. 

Pracovníci společnosti budou seznámení s tím, že při realizaci veškerých 

nařízených příkazů, zadaných z důvodu plnění úkolů, je nutné mít na mysli hlavní cíl, pro 

který jsou opatření přijímána a tím je zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnění výrobku 

v prostředí stále více se globalizujícího tržního světa. 

Získané výsledky z jednotlivých splněných úkolů vyhodnotí managament 

společnosti a rozhodne o realizaci v rámci firmy. 
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8. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zpracování strategické analýzy konkurenčního okolí 

průmyslové firmy a implementace výsledků analýzy do procesu řízení firmy ve společnosti 

DUVAS-UNI s.r.o. 

Diplomová práce, je rozdělena do dvou časti, teoretické a praktické. 

V teoretické části jsem se zaměřila na vysvětlení základních pojmů terminologie a 

východisek strategické analýzy konkurenčního okolí a procesu strategického řízení. 

Praktická část práce začíná základními informacemi o společnosti, jako je předmět  

podnikání, certifikace a lokalizace. 

Z podkladů poskytnutých společnosti DUVAS-UNI s.r.o. a informacích získaných 

z internetu jsem provedla výběr konkurenčních společností včetně určení srovnatelného 

výrobku. Při shromažďování podkladů pro analýzy, jsem si uvědomila, že vzhledem 

k charakteru výroby – důlní stroje je velmi obtížné získat jakékoliv podrobné informace 

k jednotlivým výrobkům. Ze shromážděných informací z internetu a poskytnutých 

podkladů, jsem zpracovala charakteristiku konkurenčních společností a stručný technický 

popis vybraných výrobků. Takto získané údaje, jsem použila pro analýzu konkurenčního 

okolí průmyslové firmy a implementaci výsledků analýzy do procesů řízení firmy.  

Společnost DUVAS-UNI s.r.o. vyrábí výrobky, které svým technologickým 

řešením a kvalitou snesou srovnání se světovou konkurencí. Pro další nezbytný úspěch a 

rozvoj společnosti, je nutné neustále sledovat konkurenční okolí, pracovat na vytváření 

konkurenčních výhod a pokračovat v dalším vývoji, zlepšování vlastnosti výrobku a tím si 

nadále udržovat a upevňovat svou pozici na domácím i světovém trhu. 

Doufám, že návrhy a doporučení z mé diplomové práce poskytnou managementu 

společnosti náměty k řešení, které jim usnadní udržovat a zlepšovat pozici firmy v tvrdém 

konkurenčním boji. 
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