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ANOTACE 
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu v silniční nákladní dopravě 

a návrhy na zlepšení technologie přepravy vozidel. Součástí analýzy je problematika 

konkurence, ochrany ţivotního prostředí a vytěţování silničních nákladních vozidel. 

Navrhnuta jsou řešení v oblasti vytěţování, odpovědnosti za škody a v oblasti přijímání 

a výchovy řidičů. Návrhy jsou v závěru práce zhodnoceny.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
silniční nákladní doprava, technologický postup přepravy vozidel, vytěţování vozidel, 

logistika 

TITLE  
Logistic transport systems with utilisation of road transport 

ANNOTATION 
This bachelor paper deals with the analysis of the current situation in haulage and provides 

suggestions for improvements in the technology of vehicle transport. The analysis includes 

the area of competition, environment protection and vehicle occupancy. The suggested 

solutions are aimed at vehicle occupancy, material responsibility as well as employing and 

training new drivers. All solutions are evaluated at the end of this bachelor paper. 
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ÚVOD 

Logistické přepravní systémy vyuţívající silniční dopravu jsou jedním ze základních 

předpokladů fungování celého logistického systému. Silniční doprava můţe být vyuţívána 

pro celý proces přepravy nebo být doplňkem jiného druhu dopravy. Jak je tomu např. 

u kombinované přepravy a to pro svoz a rozvoz.  

Jedním z cílů práce je analyzovat současný stav v silniční nákladní dopravě. V analýze 

je zohledněna konkurence v nákladní silniční dopravě, problematika vytěţování vozidel a vliv 

na ţivotní prostředí. Práce je z větší části zaměřena na problematiku přepravy vozidel, která 

je okrajově zohledněna i v analýze. Vzhledem k rozsáhlosti tohoto druhu přepravy 

je pozornost hlavně upřena na přepravu od výrobců automobilů do logistických skladů.  

Autor si vybral zaměření na tuto oblast silniční dopravy, jelikoţ je velice zajímavá 

a důleţitá vzhledem k neustálému rozvoji automobilového průmyslu. Dále jsou zdůrazněny 

některé problémy, které se týkají přepravy tohoto druhu. 

 

Proto cílem této bakalářské práce je navrhnout opatření pro zlepšení technologie 

přepravy vozidel. Navrhnuta jsou následující opatření. Prvním opatřením je navrhnut 

vytěţovací program zaměřený na vytěţování nákladních vozidel přepravujících 

automobily. Druhým opatřením je směrnice pro přepravu automobilů, která 

by upravovala pro všechny dopravce a automobilky stejná pravidla. Třetím opatřením 

je navrhnutí školícího programu řidiče přepravníků vozidel, který by umoţňoval vyšší 

odbornou způsobilost, uplatnění řidičů a následně tak odlehčil tuto práci dopravním 

firmám, které si musí řidiče školit samy. 
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1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVĚ 

V této kapitole se autor zabývá základní legislativou v silniční nákladní dopravě 

a stručnou SWOT analýzou. Dále je kapitola zaměřena na jednotlivé části analýzy současného 

stavu v silniční nákladní dopravě, především na problematiku konkurence, vytěţování 

nákladních vozidel a vlivu na ţivotní prostředí. Kapitola také obsahuje podkapitolu 

zaměřenou na vyuţití silniční dopravy v logistice a technickou základnu přepravy vozidel. 

1.1 Legislativa 

V této části jsou vyjmenovány hlavní právní dokumenty, které souvisí s provozováním 

silniční nákladní dopravy a autor je stručně charakterizuje. Závěrem jsou shrnuty podmínky 

pro provozování silniční nákladní dopravy vyplívající ze Zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

Mezi základní právní dokumenty patří: 

 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 

předpisů; 

 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona 

č. 307/1999 Sb. a č. 478/2001 Sb.; 

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích , ve znění 

pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 104/2004 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně 

zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech 

převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti 

k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů; 

 Směrnice 96/53/ES a směrnice 2002/7/ES; 
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 Nařízení 561/2006/ES; 

 dohoda AETR (Accord Européen Transport Route)  

Nyní bude autor charakterizovat obsah jednotlivých zákonů a nařízení, které jsou 

vyjmenované v úvodní části této kapitoly.  

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon upravuje podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými 

vozidly prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, jakoţ i práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob s tím spojené a pravomoc a působnost orgánů státní správy 

na tomto úseku. (1) 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon upravuje kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky uţívání 

a jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uţivatelů 

a výkony státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními 

úřady. Zákon umoţnil zainteresovat na výstavbě a údrţbě dálnic soukromý sektor 

při zachování vlastnictví státu k dálnicím – je zavedena moţnost zpoplatnění vybraných úseků 

dálnic nově budovaných za účasti soukromého financování. (1) 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 

Sb. a č. 478/2001 Sb. 

Právní úprava liberalizuje přístup dopravců na dopravní trh a současně umoţňuje státu 

regulaci v oblasti osobní dopravy v zájmu zachování určité úrovně dopravní obsluţnosti. 

Zákon upravuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejména v otázkách 

registrace vozidel a vyřazování vozidel z registru, technických poţadavků na provoz 

silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti k provozu 

na pozemních komunikacích, práv a povinností osob, které vyrábějí, dováţejí a uvádějí na trh 

vozidla a pohonné hmoty, práv a povinností vlastníků a provozovatelů vozidel, 

práv a povinností stanice technické kontroly a stanice měření emisí a kontroly technického 
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stavu vozidel v provozu. Zákon dále upravuje výkon státní správy a státního dozoru v oblasti 

podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích. (1) 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon upravuje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích, 

pravidla provozu na pozemních komunikacích, úpravu a řízení provozu na pozemních 

komunikacích, řidičská oprávnění a řidičské průkazy a vymezuje působnost a pravomoc 

orgánů státní správy a Policie České republiky ve věcech provozu na pozemních 

komunikacích. (1) 

Zákon č. 104/2004 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně 

zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů 

majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Tento zákon se zabývá problematikou státního fondu, jeho vzniku, jeho vyuţitím, 

popisuje jednotlivé řídící a správní orgány fondu. Účel tohoto fondu spočívá zejména 

v podpoře rozvoje, výstavby, údrţby a modernizace silnic dálnic, ţelezničních dopravních 

cest a vnitrozemských vodních cest v rozsahu uvedeném v tomto zákonu. (1) 

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon upravuje podmínky pro provozování autoškol, způsob provádění výuky 

a výcviku ţadatelů o získání odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla a práva 

a povinnosti ţadatelů o získání řidičského oprávnění, práva a povinnosti provozovatelů 

a učitelů autoškol, podmínky pro udělování a odnímání osvědčení pro učitele výuky 

a profesního osvědčení, průkazu zkušebního komisaře a pověření k provádění přezkoušení 

řidičů, způsob provádění zkoušek k získání řidičského oprávnění, způsob zdokonalování 

odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel, a působnost správních úřadů a státní dozor. 

(1) 
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Směrnice 96/53/ES a směrnice 2002/7/ES  

Předepisuje pro nákladní soupravu maximální délky, maximální hmotnosti, maximální 

výšky a limity pro zatíţení náprav. Jednotlivé členské země si mohou určit vyšší limity, 

avšak s platností pouze pro vlastní území. (2) 

Nařízení 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících 

se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 

a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Celex 32006R0561) 

Toto nařízení stanoví pravidla pro doby řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku 

řidičů zajišťujících silniční přepravu zboţí a cestujících za účelem harmonizace podmínek 

hospodářské soutěţe mezi druhy pozemní dopravy, zejména v silniční dopravě, a zlepšení 

pracovních podmínek a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Účelem tohoto 

nařízení je rovněţ lepší monitorování a prosazování jednotlivými členskými státy a zlepšení 

pracovní praxe v silniční dopravě. (3) 

Dohoda AETR  

Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě ze dne 

1. července 1970 (dále jen „AETR“) v platném znění by se měla i nadále uplatňovat 

na silniční přepravu zboţí a cestujících vozidly registrovanými v členském státě nebo v zemi, 

která je smluvní stranou AETR, na celou cestu mezi společenstvím a třetí zemí kromě 

Švýcarska a kromě zemí, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru, nebo přes území této země. (4) 

1.2 Podmínky pro provozování silniční nákladní dopravy 
Podmínky pro provozování silniční nákladní dopravy vychází ze zákona č. 111/1994 

Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanoví, ţe podnikat v dopravě 

můţe fyzická nebo právnická osoba na základě prokázání: 

 finanční způsobilosti; 

 dobré pověsti; 

 odborné způsobilosti. 
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Dále musí ţadatel projít: 

 povolovacím řízením; 

 stanoviskem k rozhodování o koncesi. 

Stanovisko k rozhodování o koncesi obsahuje rozhodnutí, zda ţadatel o koncesi 

splňuje:  

 podmínku dobré pověsti; 

 podmínku finanční způsobilosti (jedná-li se o druh dopravy, u které se splnění 

této podmínky vyţaduje); 

Dále stanovisko obsahuje: 

 druh dopravy, pro kterou se stanovisko uděluje u nákladní dopravy údaj o tom, 

zda doprava bude provozována vozidly, jejichţ celková hmotnost přesahuje 3,5 

tuny;  

 celkový počet vozidel, se kterými bude nákladní doprava provozována; 

 dobu, na kterou se stanovisko vydává; 

 zda je pro daný druh dopravy potřebná odborná způsobilost a praxe. 

Příslušným pro vydání stanoviska je dopravní úřad v místě sídla u právnické osoby 

nebo trvalého pobytu u fyzické osoby. Dopravní úřad vydává stanovisko nejméně na dobu 

pěti let, nejvýše však na dobu deseti let. Bylo-li stanovisko vydáno na dobu určitou, zašle 

příslušný dopravní úřad ţivnostenskému úřadu, který vydal koncesi, 30 dní před koncem doby 

stanovené ve stanovisku stanovisko nové. (5) 

1.3 Swot analýza 

Charakteristické znaky SWOT analýzy: 

 hodnotí silné (Strenghts), 

 slabé (Weaknesses) stránky, 

 hrozby (Threats), 

 příleţitosti (Opportunities), 

spojené s podnikatelským záměrem, projektem, strategií, rozvojem zkoumaného objektu. (5) 

SWOT je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti a byla 

vyvinuta Albertem Humphreym ze Stanfordovy univerzity. 
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Jedná se o jednoduchou výstiţnou, vyčerpávající a objektivní charakteristiku předností 

zkoumaného objektu a z nich vyplývajících příleţitostí, ohroţení a ztrát: 

 silnou stránkou se rozumí strategie, vlastnost nebo stav, které znamenají pro firmu 

přednost, konkurenční výhodu nebo vysokou výkonnost; 

 slabé stránky firmy míří na jisté věci, kterých se firma potřebuje vyvarovat nebo které 

chce zlepšit; 

 příleţitost firmy je představována oblastí, v níţ firma, pomocí marketingových 

činností, získá nebo můţe získat konkurenční výhody; 

 ohroţení firmy je výzva, vzniklá na základě nepříznivého vývoje, která by mohla vést, 

v případě absence účelných marketingových aktivit, k narušení efektivní činnosti 

firmy. (6) 

Tabulka 1: Swot analýza silniční nákladní dopravy 

Zdroj: Autor 

1.4 Současný stav v oblasti silniční nákladní dopravy 

Autor se zde zabývá problematikou konkurence a kooperace v silniční nákladní 

dopravě kde se snaţí poukázat na problematiku konkurence v převozu automobilů. Další část 

této kapitoly je věnována problematice vytěţování a vlivům silniční nákladní dopravy 

na ţivotní prostředí. 

Analyzovaná oblast : Silniční nákladní doprava 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

 
 Rychlost 
 Přepravy z „domu do domu“ 
 Operativnost 

 
 

 
 Ţivotní prostředí - vysoké zatíţení 

oproti ostatním druhům dopravy 
 Legislativa - omezení jízd v pátek 

o víkendech a svátcích 

Příleţitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

 
 Příliv zákazníků při rozšíření 

kombinované dopravy 

 
 Dotace jiných druhů dopravy a únik 

zákazníků – např.dotace ţelezniční 
dopravy 

 



16 

1.4.1 Konkurence a kooperace 

Konkurenci v dopravě lze rozdělit na konkurenci mezi dopravci v silniční dopravě 

a na konkurenci mezi jednotlivými druhy dopravy navzájem. Dopravci si konkurují navzájem 

mezi sebou především cenou a kvalitou poskytovaných sluţeb. Různé druhy dopravy 

si konkurují navzájem v několika hlediscích např. rychlostí přepravy, cenou nebo objemem 

přepraveného zboţí a např. flexibilitou. 

Konkurenci silniční nákladní dopravě tvoří všechny ostatní druhy dopravy, které 

by mohly ohrozit její chod tj. ţelezniční, letecká, vodní a v neposlední řadě i kombinovaná 

doprava. Kaţdý druh dopravy má své klady a zápory. V jednom segmentu můţeme brát 

konkurenceschopnější dopravu ţelezniční, v jiném segmentu leteckou, nebo vodní. Autor 

zaměří problematiku konkurenceschopnosti na oblast přepravy automobilů, kde můţeme 

téměř vyloučit leteckou dopravu. Ovšem ne úplně, například při přepravě závodních 

automobilů, na různé automobilové závody, je letecká doprava velice lukrativní. 

Příkladem je celosvětově známá rally Dakar nebo Formule 1. Hlavním důvodem, proč 

je vyuţívána letecká doprava v této oblasti, je její rychlost. Mezi jednotlivými podniky 

seriálu Formule 1, které se konají jeden týden na jedné straně kontinentu a následující týden 

na druhé straně kontinentu nebo světa, je rychlost přepravy nejdůleţitějším faktorem při 

výběru dopravního prostředku. Ovšem z pohledu přepravy osobních automobilů od výrobce 

do centrálních skladů, nebo dokonce ke konečnému spotřebiteli je vyuţití letecké dopravy 

nepravděpodobné. Příklad vyuţití letecké dopravy lze vidět na obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Řez Boeing 747 

Zdroj: Bedřich Rathouský 
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Ţelezniční doprava je při přepravě automobilů vyuţívána podstatně více. Ovšem 

přesto je často potřeba ji kombinovat s dopravou silniční a to především při svozu a rozvozu 

automobilů. Z ČR automobilka Škoda auto, a.s. vyuţívá ţelezniční dopravu pro export 

do Anglie. Do ostatních zemí jsou však automobily exportovány silniční dopravou pomocí 

přepravníků automobilů. Jedná se o speciální silniční nákladní soupravy, které jsou určeny 

výhradně pro přepravu osobních, dodávkových a nákladních automobilů. Jeden z takových 

přepravníků lze vidět na obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Přepravník na převoz automobilů  

Zdroj: Autor 

Kombinovanou dopravou jsou automobily ze Škody auto a.s. exportovány například 

do Indie a to v demontovaném stavu. Export je prováděn v kontejneru, jak je vidět 

na obrázcích 3 a 4. 

 

Obrázek 3: Skelet automobilu   Obrázek 4: Kontejner 

Zdroj: Pavel Škrha    Zdroj: Pavel Škrha 
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Při exportu do zemí EU silniční dopravou je dominantním faktorem doba trvání 

přepravy. Znakem konkurenceschopnosti a silnou stránkou silniční dopravy je tak čas, 

za který je dopravce schopen provést poţadovanou přepravu. Oproti ţelezniční dopravě má 

silniční doprava velké klady uţ při objednávce přepravy, jelikoţ reakce na objednávku 

je v silniční dopravě takřka okamţitá. Časová dostupnost silniční dopravou při přepravě 

automobilů je nastavena na limit 48 hodin do zemí EU. V porovnání s dopravou ţelezniční lze 

říci, ţe neţ proběhne objednávka přepravy u ţelezničního dopravce, je při pouţití silniční 

dopravy často provedena kompletní přeprava včetně fakturace.  

S kombinací vodní a silniční dopravy se můţeme setkat například při importu vozu 

Renault Thalia, který je vodní dopravou převáţen do přístavu Koper, který se nachází 

ve Slovinsku. Odtud je transportován pomocí speciálních přepravníků silniční nákladní 

dopravou do České Republiky, konkrétně do Lysé nad Labem, kde je centrální sklad těchto 

vozů. Ty jsou dle přání a poţadavků zákazníků dále rozváţeny do poboček autosalonů 

Renault k prodeji konečnému zákazníkovi.  

V současné době (rok 2009), kdy do automobilového průmyslu zasahuje ekonomická 

krize, lze spekulovat zda bude i nadále na prvním místě doba transportu od výrobce 

k zákazníkovi, nebo zdali začnou být více zohledňovány jiné faktory, jako jsou například 

náklady na přepravu automobilu.  

Přesto, ţe má silniční nákladní doprava v rychlosti přepravy velké přednosti, je nutná 

kooperace mezi všemi druhy dopravy. Není moţné, aby byl vytvořen logistický přepravní 

systém, který by vyuţíval pouze jeden druh dopravy.  

1.4.2 Problematika vytěţování vozidel 

Problematika vytěţování vozidel je jedním z témat na které by se mělo upozornit. 

Řada nákladních vozidel jezdí málo vytíţených. Velké dopravní firmy se často ani nesnaţí 

zajistit optimální vytíţení svého vozového parku, jelikoţ cena kterou mají nastavenou 

na automobil, který podstoupí danou přepravu zboţí, bude stále stejná. Ovšem pokud 

by dopravce pouţil automobil s menší uţitečnou nosností, případně s menším loţným 

prostorem, který bude mít pochopitelně menší spotřebu paliva, vydělal by na dané přepravě 

daleko více, neţ kdyţ vykoná přepravu zásilky o velikosti dvou paletových jednotek 

návěsovou soupravou na místo dodávkového automobilu. Dalším důsledkem by bylo sníţení 

zatíţení ţivotního prostřed, jelikoţ automobil s menší nosností je opatřen pohonnou 

jednotkou, která má menší výkon, menší objem válců a z toho plynoucí i menší náklady 

na provoz vozidla. Samozřejmě existuje řada firem, které vyvíjejí programy určené 
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pro vytěţováním nákladních automobilů. Dopravce si tak můţe zakoupit software určený 

pro vytěţování vozidel a pomocí stahování aktualizací dat z internetové sítě plně vytíţit svá 

vozidla. Ovšem vlivem současné finanční krize, můţe autor z osobních zkušeností potvrdit, 

ţe není jednoduché najít práci v daném místě, na patřičný nákladní automobil, za finanční 

úplatu, která by alespoň pokryla vynaloţené náklady, spojené s přepravou. 

Problematika vytěţování nákladních automobilů, převáţejících osobní automobily, 

je mnohem komplikovanější. V podstatě neexistuje ţádný vytěţovací program, který 

by se zaměřoval na vytěţování přepravníků vozidel. V programech pro vytěţování běţných 

návěsových a přívěsových souprav, jakoţ i nákladních automobilů samotných, 

jako je například program Raal Trans nebo Databanka Spedition3000.com, se nesetkáme 

s poptávkou po nákladním automobilu na přepravu osobních vozidel, ani s nabídkou volného 

vozidla tohoto typu.   

1.4.3 Vliv na ţivotní prostředí 

Ţivotní prostředí je nejen v poslední době, neustále diskutovaným tématem a to nejen 

ve vztahu k silniční dopravě, ale v celosvětovém měřítku ve všech moţných oborech 

a disciplínách.  

Mezi hlavní negativní vlivy dopravy jako celku na ţivotní prostředí patří: 

 znečišťování ovzduší – emise (CO2, CO, NOx); 

 znečišťování vody a půdy – dopravní nehody; 

 zábor půdy - výstavba silnic a dálnic; 

 přetíţení dopravních cest – kongesce; 

 přeprava nebezpečného zboţí; 

 nadměrný hluk. (1) 

Z jednoho úhlu pohledu lze dát za pravdu ekologům a přiznat, ţe silniční nákladní 

doprava značně zatěţuje ţivotní prostředí. Ovšem podívejme se na emisní normy, které 

se neustále zpřísňují a které musí nové nákladní automobily a ostatní silniční vozidla 

bezpodmínečně splňovat. Do října roku 2006 platila evropská emisní norma Euro 3, nyní 

v roce 2009 platí norma Euro 5 a do roku 2012 se předpokládá, ţe  vejde v platnost emisní 

norma Euro 6. Zpřísnění limitů škodlivin ve výfukových plynech u normy Euro 5 je proti 

normě Euro 3 například u pevných částic, dosaţeno poklesu o 80%. 

Na zatíţení ţivotního prostředí v odvětví dopravy má největší dopad individuální 

automobilová doprava, která vyprodukuje 49% škodlivin. Následována je  silniční nákladní 



20 

dopravou která má podíl 34 %. Letecká doprava má 12% podíl a ţelezniční doprava pouze 

5% podíl na znečištění. Výše uvedenou situaci zachycuje obrázek 5. (7) 

 

Obrázek 5: Emise dle druhu dopravy 

Zdroj: Autor,(7) 

 

Není zde uvedeno zatíţení z vodní dopravy v rámci České republiky, jelikoţ 

je zanedbatelné. Ovšem jinak je tomu v případě námořní dopravy v celosvětovém měřítku. 

Jedna obří nákladní loď zatíţí ţivotní prostředí více neţ 50 000 000 osobních automobilů. 

Pouhých patnáct největších lodí světa tak vyprodukuje více neţádoucích látek neţ všech 

760 000 000 osobních aut na světě. Nelichotivá data emisí z námořní dopravy přinesla studie 

dánské vládní agentury pro ochranu ţivotního prostředí. Největší kontejnerové lodě světa mají 

obří motory s výkonem desítek tisíc koní. Pracují 24 hodin denně zhruba 280 dní v roce, 

coţ je pro ţivotní prostředí nesmírná zátěţ. (8) 

Nejde samozřejmě, o v poslední době ekologickými aktivisty nejvíce sledované emise 

CO2, ale o emise sazí, oxidů síry a oxidů dusíku. Lodní motory totiţ pouţívají palivo velmi 

nízké kvality a navíc nejsou prakticky vůbec svázány emisními předpisy. To by se ale mělo 

v budoucnu změnit. Jen v USA ročně zemře na následky onemocnění způsobených 

znečištěním ovzduší z obřích přepravních lodí 60 000 lidí. Mezi onemocněními dominují 

astma a rakovina. (Zdroj: Guardian – britský server) 

Pro srovnání: průměrný automobil, který ročně najede 15 000 kilometrů, vyprodukuje 

101 gramů oxidů síry. Největší současná nákladní loď Emma Maersk s motorem o výkonu 

přes 80 MW při svém ročním provozu vyprodukuje 5 000 tun stejné škodliviny. Na světě 

se po mořích plaví na 90 tisíc kontejnerových lodí. Emma Maersk patří díky své obří kapacitě 

(cca 11 000 TEU) a některým speciálním opatřením k těm ekologičtějším. Například speciální 

49% 

34% 

12% 
5% 

 
 

Individuální automobilová doprava 

Silniční nákladní doprava 

Letecká doprava 

Ţelezniční doprava (nezávislá trakce) 

 

 
 

http://iveco-czech-republic-as.takeit.cz/tipy-pro-vyssi-hospodarnost-2-3637474?1249&rtype=V&rmain=64372&ritem=3637474&rclanek=621305&rslovo=420844&showdirect=1
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silikonový nátěr pod čarou ponoru sniţuje odpor při plavbě a uspoří 1 200 tun paliva ročně. 

(8) 

Po přísných emisních limitech pro automobily se tak moţná pozornost přesune 

i do jiných oblastí pouţívajících spalovací motory např. v lokomotivách a v letadlech. 

Ochrana ţivotního prostředí tvoří nedílnou součást Dopravní politiky České republiky. 

Nedílnou součástí je proto postupné zavádění ekonomických nástrojů, včetně internalizace 

externích nákladů, s cílem posílit uplatňování dopravních systémů a dopravních prostředků, 

které jsou ekonomicky přijatelné a sniţují zátěţ ţivotního prostředí. Tohoto lze dosáhnout 

postupným přesunem části objemů nákladní dopravy v silniční dopravě  na druhy dopravy 

přijatelnější pro ţivotní prostředí, jako je doprava ţelezniční, kombinovaná a vodní. 

Dopravní hluk z nákladní dopravy v silniční dopravě zatěţuje především okolí 

pozemních komunikací, a to jak v okolí měst a obcí, tak i přímo v jejich centrech. Sniţování 

hlukové zátěţe je zaměřené na sniţování aktivního hluku tj. hluku který vzniká přímo u zdroje 

a sniţování pasivního hluku, tj. vybudování protihlukových zábran. Protihlukové zábrany 

se budují převáţně v blízkosti dálnic, kde se v kombinaci s protihlukovou zábranou pouţívá 

doplňková izolace horních fasád domů. Lze tedy říci, ţe okolí by mělo být chráněno proti 

neţádoucímu vlivu hluku. Ovšem v některých případech tomu tak není a čelit hluku 

v centrech měst a obcí, doplněných o vlivy vzniklé kongescemi, není příjemné pro nikoho 

z obyvatel. (9) 

1.5 Vyuţití silniční nákladní dopravy v logistice 

V souvislosti s logistikou a dopravou vůbec, hovoříme o pojmu dopravní logistika, 

který představuje významnou součást logistiky. Jejím předmětem je plánování a provoz 

na dopravní síti. Koordinuje a optimalizuje pohyb zásilek a cestujících (přepravních 

elementů) po dopravní síti od místa a okamţiku jejich vstupu do sítě, aţ po místo a okamţik 

jejich výstupu ze sítě, tzn. u zásilek počínaje jejich převzetím od odesílatele aţ po předání 

příjemci. U přepravy cestujících: od příchodu do počátečního uzlu jeho cesty, do příchodu 

či příjezdu do uzlu cílového - viz obrázek 6. 
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Obrázek 6: Systém dopravní logistiky 

Zdroj: (1) 

Ve svém nejširším pojetí se také logistika zabývá optimalizací prostorového 

rozmístění kapacit a dále koordinací pohybů a činností všech prostředků a zařízení, jejichţ 

součinnost je nutná k uskutečňování přepravy určitého přepravního elementu. Optimalizace 

rozmístění uzlů dopravní sítě a organizace přemísťování přepravních elementů na ní vede 

k sniţování dopravní náročnosti a v nákladní dopravě částečně i ke sniţování přepravní 

náročnosti, tzn. rozsahu pohybů materiálů potřebných k výrobě daného zboţí. 

Ukazuje se, ţe čím vyspělejší se stává ta která země, tím větší podíl z ceny hotových 

výrobků (zboţí) v ní produkovaných zaujímají náklady na oběh, tzn. jiné neţ na vlastní 

výrobu. Zatímco u hospodářsky méně vyspělých zemí se náklady na oběh podílejí na ceně 

prodávaných výrobků zhruba 30%, u nejvyspělejších zemí je tento podíl dvojnásobný -

viz obrázek 7 na další straně. (1) 
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Obrázek 7: Vývoj podílu nákladů na oběh v ceně výrobku  

Zdroj: (1) 

Jednotlivé dopravní systémy lze charakterizovat specifickými znaky. Hospodářský 

vývoj vede k tomu, ţe při výběru dopravního systému získávají na významu kvalitativní 

faktory:  

 rychlost; 

 spolehlivost; 

 schopnost vytvářet homogenní přepravní síť; 

 pruţnost; 

 přizpůsobivost. 

Zboţí zdrţené v průběhu přepravy v dopravním systému je chápáno jako zboţí 

„ve skladu“, se všemi důsledky v ochraně zásob před povětrnostními vlivy, vázanosti 

finančních prostředků, apod. Klíčem k úspěchu je schopnost dopravní soustavy státu vytvořit 

komplexní logistický systém. Ve vývoji je patrný trend, kdy vedle poţadovaných vyšších 

parametrů kvality stoupají náklady na přepravu, ačkoliv celkové náklady na výrobu 

a udrţování zásob je moţné sniţovat. 

Vlastnosti systému „silniční doprava“ určují jeho místo v logistických systémech. 

Cílem logistiky je maximalizovat efektivnost oběhových procesů. K tomu vytváří řídící 

systém technologických procesů s vyuţitím stávajících a nových informačních systémů. (10) 

Dopravní sytém, který vyhovuje logistickému řídícímu systému je dopravním 

systémem logistickým. 
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Technologická kapacita dopravního systému je dána:  

 kapacitou infrastruktury; 

 kapacitou dopravních prostředků; 

 souladem obou výše uvedených kapacit; 

 optimální technologií dopravního procesu. 

Logistický dopravní systém bude optimální, jestliţe bude v souladu: logistická 

objednávka, technologická kapacita, kvalita přepravy a výše nákladů na přepravu. 

Efektivnost dopravního systému v logistických systémech lze hodnotit podle 

následujících kritérií: 

 obsluţnost libovolného místa v osídlení; 

 schopnost přepravy libovolně malého nebo velkého mnoţství věcí; 

 rychlostí dodání věcí „z domu do domu“; 

 časovou jistotou splnění přepravního výkonu; 

 rychlou dostupností vhodného dopravního prostředku; 

 bezpečností přepravy a minimalizací vlivu na funkční a estetické vlastnosti 

věcí; 

 moţností poskytnutí dalších sluţeb během přepravy; 

 výší nákladů na přepravu. 

Silniční doprava je dále charakterizována svojí schopností integrovat jednotlivé 

dopravní systémy. Její síť dopravních cest je nejhustší ze všech druhů dopravy. Silniční 

vozidla mohou zajíţdět přímo ke stanovišti přepravce a realizovat tak přímou dopravu 

„od dveří“ odesílatele „ke dveřím“ příjemce tzv. „door to door“. Tím odpadá čas a náklady 

odpovídající nezbytným loţným operacím při překládce nákladu mezi jednotlivými druhy 

dopravy. Při tomto druhu dopravy mohou být minimalizovány i náklady na balení věcí. (10) 

Kaţdé silniční vozidlo je individuálně řiditelné a můţe být prakticky kdykoliv 

povoláno k provedení přepravního úkolu. Organizace silniční dopravy nemají vlastní dopravní 

cestu, proto je provoz na silniční síti velice heterogenní. Spektrum silničních vozidel 

umoţňuje velkou míru přizpůsobivosti poţadovaným podmínkám přepravců. Rychlost 

dopravy závisí na vzdálenosti a stavu dopravní infrastruktury. 

Celkově je moţno konstatovat, ţe systém silniční dopravy vytváří podmínky 

pro přepravu přímou, termínově poměrně přesnou a rychlou, zejména pro relativně drahé věci. 
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Jejich výhod lze vyuţít v kombinaci s jinými dopravními systémy formou kombinované 

dopravy. 

Z poţadavků na efektivnost dopravního systému vyplývá, ţe efektivnost dopravní 

soustavy je vyšší neţ efektivnost jednotlivého dopravního systému. Proto je úkolem státu 

svojí legislativou a dotacemi ovlivňovat rozvoj dopravní soustavy v souladu se zájmy 

společnosti. (10) 

1.6 Technická základna – přepravníky vozidel 
Přesto, ţe v oboru speciálních přepravníků automobilů není v Evropě velký výběr 

je moţné se rozhodnout mezi několika značkami jako jsou například přepravníky automobilů 

značek: 

 Lohr; 

 Rimo; 

 Groenewold; 

 Kässbohrer.  

Pro příklad je vybrána značka Kässbohrer a Lohr jelikoţ patří k nejlepším ve svém 

oboru a to zejména pro svou variabilitu, kvalitu a spolehlivost. Dalším důvodem je také to, 

ţe je pouţívají firmy se kterými autor spolupracoval během zpracovávání této práce. 

Na nástavby tohoto typu lze naloţit od dvou velkých dodávek např. VW Crafter aţ po např. 

12 malých vozů značky Smart, jak je vidět na následujícím obrázku 8.  

 

Obrázek 8: Nákladní automobil s přívěsem a nástavbou Kässbohrer 

Zdroj: (11) 

Souprava se skládá ze čtyř částí, přičemţ první část je samostatný tahač. Druhou částí 

je  speciální rám který je připevněn k rámu tahače. Připevnění je v přední části tahače pomocí 

šroubů, jako rozebíratelný spoj přímo za kabinou tahače, jak je vidět z následujícího obrázku 

9 na následující straně. 
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Obrázek 9: Rám pro uchycení nástavby 

Zdroj: Autor 

Do tohoto rámu je pomocí dvou trnů zasunuta výměnná nástavba, která je třetí částí, 

určená pro přepravu automobilů. Na druhém konci nástavby je tzv. královský čep, 

který zapadá do točnice samotného tahače. Součástí nástavby je i závěs pro přívěs nutný 

pro připojení čtvrté části soupravy, kterou je tandemový přívěs. Samotná souprava by se tedy 

dala rozdělit na dvě části které by byly jednak tahač opatřený speciální nástavbou a přívěs 

určený k připojení k této speciální nástavbě. Obě dvě části lze vidět na následujících 

obrázcích 10 a 11 zvlášť. Pak i jako celek v příloze 1: obrázek 1. 

  

Obrázek 10: Tahač s nástavbou   Obrázek 11:  Přívěs na přepravu automobilů 

Zdroj: Autor     Zdroj: Autor 

Jak je jiţ z výše uvedeného patrné, přesto ţe taţným vozidlem je tahač návěsů, 

k připojení přívěsu není vyuţita točnice tahače, která je naopak vyuţita pro připevnění 

speciální nástavby. Pro připojení je vyuţit závěs pro přívěs podobné konstrukce 

jako je u „standardních“ přívěsových souprav – viz obrázek 12 na následující straně. 
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Obrázek 12: Závěs pro přívěs 

Zdroj: Autor 

Dalšími doplňky, které jsou nedílnou součástí soupravy jsou zakládací klíny a textilní 

popruhy (tzv. kurty), pomocí nichţ je prováděna fixace převáţených automobilů. 

Samozřejmostí jsou i zakládací klíny pro nákladní soupravu a rezervní kolo. 



28 

2 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ TECHNOLOGIE 

PŘEPRAVY VOZIDEL 

V této kapitole se autor zaměří na čtyři části, které povaţuje za důleţité v oblasti 

technologie přepravy vozidel. První z nich je technologický postup přepravy vozidel, druhou 

částí je vytěţování vozidel, třetí je odpovědnost za škody při přepravě a na to navazující čtvrtá 

část řešící problematiku přijímání řidičů. 

Autor se detailně zaměří na jednotlivé části technologického postupu a navrhne 

případná opatření pro zlepšení. Dalším krokem bude seznámení s kaţdou z výše 

vyjmenovaných problematik a v kaţdé problematice budou návrhy a doporučení pro jejich 

zlepšení. Návrhy budou vycházet především z informací, které se autor dozvěděl 

při konzultacích ve firmách zabývajících se přepravou automobilů.  

2.1 Technologický postup přepravy vozidel 

V této sekci se autor zabývá technologickým postupem celé přepravy automobilů. 

Jednotlivé části technologického postupu přepravy vozidel jsou nejdříve vyjmenovány, 

coţ je pro názornost doplněno vývojovým diagramem – viz. obrázek 14 a následně jsou 

jednotlivé části popsány. 

U většiny přeprav automobilů, které se uskutečňují v rámci EU, je nastaven časový 

limit dodávky automobilů z místa „A“ do místa „B“ na 48 hodin. Export je prováděn většinou 

přímo z areálu výrobního závodu, jak je tomu např. u Škody auto a.s. v Mladé Boleslavi 

nebo firmy TPCA v Kolíně. Import automobilů je buď ze závodů automobilek ze zahraničí 

nebo z přístavů, kam jsou automobily dopraveny pomocí námořní dopravy. Při exportu jsou 

automobily většinou dopravovány přímo k prodejcům. Při importu jsou automobily 

dopravovány do skladů, respektive logistických center. Největším takovým centrem v ČR 

je sklad společnosti Mosolf Automobillogistik, s.r.o., se sídlem v Dobrovici nedaleko Mladé 

Boleslavi – viz. obrázek 13 na další straně. 
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Obrázek 13: Sklad automobilů společnosti Mosolf Automobillogistik s.r.o. 

Zdroj: (12) 

Technologický postup přepravy vozidel je obdobný jako u ostatních druhů přepravy. 

Liší se v některých odlišnostech jednotlivých úkonů, které jsou: 

 objednávka přepravy; 

 potvrzení objednávky; 

 naplánování dopravních prostředků; 

 příprava dokumentů; 

 nakládka, fixace; 

 vykonání samotné přepravy vozidel; 

 vykládka; 

 kontrola; 

 fakturace. 
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Obrázek 14: Vývojový diagram přepravy vozidel 

Zdroj: Autor 



31 

Objednávka přepravy 

Objednávku přepravy vozidel lze rozdělit do dvou kategorii. Do první kategorie 

spadají objednávky vycházející od firem, které jsou stálými zákazníky dopravce. Do druhé 

kategorie řadíme zákazníky, kteří jsou individuální a nevyuţívají sluţeb dopravce pravidelně. 

Do první kategorie patří například firmy, jako jsou Škoda auto a.s. nebo firma 

Volkswagen Group, s.r.o.. U těchto zákazníků je smlouva na přepravu domlouvána před 

koncem kalendářního roku a je sjednávána na celý rok následující. Změny ve smlouvě 

a povolování výjimek jsou takřka nemoţné. Je tedy nutno velmi dobře odhadnout 

a naplánovat především ceny za přepravu. Mimo jiné smlouva obsahuje i náleţitosti, které řeší 

v případě nehody příslušná strana, časové limity na přepravy a časové horizonty reakce 

na objednávku. Objednávka u těchto zákazníků probíhá elektronicky pomocí e-mailu. 

Zákazníci spadající do druhé kategorie jsou individuální zákazníci, jako 

je například autobazar nebo jednotlivec, který potřebuje převézt automobil nebo skupinu 

automobilů ze zahraničí do ČR a naopak. V těchto případech je moţno kalkulovat cenu 

za přepravu dle aktuální ceny paliva. Objednávka probíhá téţ elektronicky e-mailem, 

popřípadě faxem. 

Potvrzení objednávky 

Potvrzení objednávky probíhá ztvrzením přepravní smlouvy razítkem firmy 

a podpisem odpovědné osoby, a to jak na straně zákazníka, tak na straně dopravce. Následně 

přijde odeslání potvrzené objednávky zpět zákazníkovi pomocí e-mailu nebo faxu.  

Plánování dopravních prostředků 

Plánování dopravních prostředků patří k jedné z nejdůleţitějších částí technologického 

postupu. Jelikoţ jsou prováděny přepravy z různých států EU a je snaha o maximální vytíţení 

vozidel. Není vţdy jednoduché naplánovat cestu dopravního prostředku s plně vytíţenou 

cestou jak při exportu, tak při importu. Toto je z důvodu toho, ţe zákazníci, kteří poptávají 

přepravu mohou být jak z různých zemí, tak ale i z různých měst státu, do kterého je prováděn 

export. Přesto je nutné, aby společnost zajišťující přepravu pro danou automobilku, 

byla schopna rychle reagovat na objednávku a splnit tak podmínky dané v přepravní smlouvě. 

Neméně ţádoucí je téţ pro dopravce to, aby přejezdy nákladních automobilů byly mezi 

nakládkou a vykládkou co nejmenší. Z tohoto důvodu je nutné mít absolutní přehled, 

kde se jaká souprava nachází, a která souprava by byla nejvhodnější pro pouţití na danou 
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poptávanou přepravu. K přehledu o pozici jednotlivých souprav společnosti, zabývající 

se přepravou automobilů, vyuţívají firmy několik programů monitorujících pohyb vozidel 

např. DynaFleet od firmy Volvo, FleetBoard od firmy Mercedes Benz či EchoTrack, 

jako samostatný výrobce. Například satelitní identifikace pohybu vozidel EchoTrack, udává 

dispečerům následující informace: 

 přehled o aktuálním stavu vozidel; 

 zpětné vyhodnocení ujeté trasy; 

 vygenerovaní automatické knihy jízd včetně přesné kilometráţe; 

 rozbor průběhu spotřeby paliva, okamţité rychlostí, chodu chlazení 

a dalších provozních parametrů; 

 přesnou detekci přechodu státní hranice a hranic jiných evropských zemí; 

 souhrnné analýzy vozového parku – sledování servisních intervalů, analýza 

prostojů vozidla, společných zastávek,atd.; 

 předávání pokynů řidiči a jejich vytištění na tiskárně; 

 příjem faxů z klasického faxového přístroje řidičem; 

 připojení dalších periferií (hands-free, čtečka čárových kódů, komunikační 

terminál); 

 nastavení území pro povolený pohyb vozidla a vyhlásit alarm při kaţdém 

narušení (např. vyjetí do zahraničí, odklon od stanovené trasy apod.); 

 v neposlední řadě je moţno k jednotce EchoTrack připojit otřesové, 

náklonové, či prostorové čidlo a pouţít ji k ochraně vozidla proti odcizení. 

(13) 

 

Obrázek 15: Systém Echo Track 

Zdroj: (13) 
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Příprava dokumentů 

Dokumenty k přepravě jsou: 

 nákladní list CMR; 

 přepravní formulář. 

 Oba dva dokumenty připravuje zákazník a jsou předány při nakládce. Nákladní list 

je vystaven ke kaţdému přepravovanému vozidlu. Jedná se o klasický nákladní list CMR viz 

příloha 3: dokument 3. Formulář od výrobce je vystaven také ke kaţdému vozidlu viz - 

příloha 3: dokument 1 a 2. Obsahuje informace o dopravci a o příjemci nákladu. Dále 

obsahuje seznam moţných poškození. Přičemţ kaţdé z poškození má číselný kód, pomocí 

kterého je v případě poškození zaznamenávána tato skutečnost.  

Nakládka 

Nakládka automobilů se řídí přísnými nařízeními jednotlivých zákazníků. Kaţdá 

automobilka má specifické poţadavky pro nakládku vozidel a to bohuţel ne pro všechny typy 

automobilů jednoho výrobce, ale kaţdý automobil vyţaduje speciální zacházení. Řidič 

je tak proškolen způsobem nakládky jednotlivých druhů automobilů a zároveň vybaven 

manuálem, kde v případě nejasností a pochybností, můţe vyhledat potřebné informace. Další 

zvláštností při přepravě automobilů jsou poţadavky na oděv. Pracovní oděv kaţdého 

dopravce má dané barevné provedení, stejně jako lakování kaţdého nákladního automobilu. 

Oděv musí být bez knoflíků a nesmí odkrývat ţádné kovové předměty jako je např. zip a nebo 

různé patentky, dále pak musí být vţdy čistý. Stejně jako je tomu u oděvu, musí být čisté 

i ruce řidiče, přičemţ nesmí být při jízdě nakládaným automobilem pouţity pracovní 

rukavice. Zakázáno je nastupovat do přepravovaných vozidel se znečištěnou obuví. 

V přepravovaných vozech je zakázáno jíst, pít, kouřit a zapínat rádio, pokud je jím auto 

vybaveno. Během celého procesu nakládky je nutné vypnout motor nákladního vozidla, mimo 

dobu, kdy je prováděna práce s hydraulickým zařízením. (14) 

Při převzetí se u vozidel kontrolují eventuelní poškození nebo chybějící části. 

Karoserie vozidla a povrch laku se kontroluje na denním světle nebo pod odpovídajícím 

dostatečným umělým osvětlením. U pneumatik a disků kol se kontrolují stopy 

po mechanickém poškození a deformaci. Na karoserii povrch laku, případná poškození 

podběhů, promáčkliny, škrábance. U chromových a plastových namontovaných součástek 

stopy po mechanickém poškození zejména nárazníky, dveře řidiče a venkovní zrcátka. Okna 

a světla nesmí mít stopy po mechanickém poškození nebo stopy po dopadu kamenů. Nadále 
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je nutné zkontrolovat i čistotu povrchu vozidla, jako jsou např. mastné skvrny nebo ptačí trus. 

Toto vše se děje ještě před uvedením automobilu do pohybu a je to součástí nakládky. Pokud 

je zjištěna nějaká vada nebo škoda na vozidle, postupuje zaměstnanec podle pokynů likvidace 

škodných událostí a odstraňování nedostatků. (11) 

Při nakládání musí být dodrţeno zatíţení jednotlivých částí soupravy, jak je vidět 

na obrázku 13. 

 

 

Obrázek 16: Limity zatížení soupravy 

Zdroj: (11) 

Samotnou nakládku transportovaných vozidel na nákladní soupravu provádí řidič. 

Před samotným najíţděním je nutné, aby řidič věděl, jak se příslušný typ automobilu, který 

hodlá naloţit, nakládá. Kaţdý typ automobilu má přesná specifika nakládky. Stejně jako 

je dán počet transportovaných automobilů na soupravu. Tyto podmínky k přepravě vydávají 

zákazníci (automobilky), výrobci nástaveb a přívěsů dopravcům a ti jsou povinni náleţitě 

proškolit své zaměstnance zejména řidiče. Najíţdění automobilů je umoţněno pomocí nájezdů 

viz příloha 1: obrázek 2, které jsou součástí soupravy a pohyblivé části podlahy přepravníku. 

Podlaha je ovládána pneumaticky pomocí vzduchových měchů (viz příloha 1: obrázek 3) 

v dolní části podlahy a hydraulicky (viz příloha 1: obrázek 4) v horní části podlahy. Pomocí 

tohoto zařízení se nastaví příslušná poloha podlahy dle typu automobilu. Pro terénní 

automobil můţe být menší rovnost podlahy (má větší světlou výšku), pro sportovní automobil 

vetší rovnost podlahy (velmi nízký - mohlo by např. dojít k poškození nárazníku). Lze také 
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nastavit sklon podlahy a vyuţít tak dokonale loţnou plochu vozidla. Několik málo příkladů, 

jak lze naloţit automobily na nástavbu Kässbohrer je moţno vidět v příloze 1: obrázek 5.  

Fixace  

Fixace je prováděna po nakládce automobilů a to ve dvou částech. V první řadě 

je v automobilu zařazen rychlostní stupeň. Ve většině případů je to první rychlostní stupeň. 

Ovšem například u vozů značky VW je to zpětný rychlostní stupeň a to v případě, 

ţe je vozidlo nakloněno po směru jízdy. Bylo totiţ zjištěno, ţe při zařazeném prvním 

rychlostním stupni v této poloze docházelo k poškození motorového prostoru. 

První část fixace je pomocí zakládacích klínů kol. Ty jsou buď klasické, 

a nebo speciální, jak je tomu např. u automobilu Mercedes Benz Vario. Druh zaráţek je opět 

daný výrobcem daného automobilu a musí být v počtu 3 – 4 kusů pro kaţdé vozidlo. 

Zakládací klíny se umísťují dle polohy vozidla (po směru, nebo proti směru jízdy). Přesné 

umístění klínů lze vidět na obrázku 17 a blíţe pak v příloze 1: schéma 1. 

 

Obrázek 17 – Zajištění vozidel na soupravě 

Zdroj: Autor 

Druhou částí fixace je doplnění zajišťovacích klínů zajišťovacím fixačním popruhem 

který lze vidět na obrázku 18 na další straně. Fixační textilní popruh je opatřen: 

 třemi háky (pozice 1) na obrázku 18, které se fixují do podlahy přepravníku; 

  zpevněnou částí která slouţí k opásání přes běhoun pneumatiky kola 

(pozice 2) obrázek 18; 

 ráčnou (pozice 3) obrázek 18, pomocí které dochází k napnutí fixačního 

textilního popruhu. 
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Obrázek 18: Fixační textilní popruh 

Zdroj: Autor 

Umístění fixačního textilního popruhu je patrné z obrázku 17 a přílohy 1: schéma 1. 

Podrobnější popis fixačního textilního popruhu je moţné vidět v příloze 2. 

Přeprava 

Aby se zabránilo kaţdému riziku vzniku poškození u otevřeného transportu osobních 

vozů, je nutné dodrţet následující transportní pokyny: 

1. Dispozice: Trasa je vybírána s přihlédnutím na transportní prostorový 

profil (tzn. vţdy maximální výška a šířka), staveniště, mosty, aleje, 

aţ do okraje vyčnívající zastavění nebo osázení nesmí ohrozit, nebo 

poškodit náklad. 

2. Uváţení zvláštních povětrnostních vlivů: Při zvláštních povětrnostních 

situacích např. moţnost sněhu, krupobití, extrémní větrné podmínky, 

zlámané stromy – větve, úlomky ledu atd. je nutné tuto trasu nebo jízdu 

na toto místo odsouhlasit a zamezit tak kaţdému riziku, které transportu 

hrozí. 

3. Typické transportní vlivy: Způsob jízdy musí být přizpůsobený 

a předvídavý, tak aby se nepřipustilo ţádné riziko poškození typickými 

transportními vlivy jako je např. odlétávající kamení. (11) 

Vykládka 

Pro vykládku automobilů platí obdobná pravidla jako pro nakládku. Dojde k uvolnění 

automobilů na přepravníku, ke kontrole zda nebrání nic v cestě automobilu a jejich následné 

vyloţení (sjetí z přepravníku). Parkování automobilů na odstavných parkovištích logistických 

skladů je dáno provozovatelem parkoviště, přičemţ nesmí být porušeny minimální 
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bezpečnostní hranice okolo automobilu stanovené provozovatelem. Po vykládce následuje 

opětovná prohlídka, zda nedošlo během přepravy k poškození, popřípadě rozkradení 

některých částí automobilu. Finální částí vykládky je předání, potvrzení a vyřízení 

dokumentů, na základě kterých je dále prováděna fakturace.  

Kontrola 

 Kontrola vozidla po vykládce je prováděna řidičem a pracovníkem např. logistického 

skladu v místě vykládky. Kontrola je prováděna na místech určených výrobcem vozidla 

a následně zaznamenávána do kontrolního listu vozidla viz - příloha 3: dokument 1 a 2. 

Fakturace 

Je prováděna po provedení přepravy. Nelze blíţe charakterizovat tuto část 

technologického postupu, jelikoţ s ní souvisejí důvěrné informace dopravců. Z tohoto důvodu 

ani nelze uvést příklad ceny za vykonanou přepravu. 

Návrh autora 

 V technologickém postupu přepravy vozidel by autor navrhoval změnu v části 

objednávky. U objednávky od automobilek je nutná rychlá reakce ze strany dopravce, a proto 

by měly automobilky objednávku posílat den předem. 

2.2 Vytěţování vozidel 

Vytěţování nákladních vozidel v oblasti přepravy vozidel je velice komplikované. 

Na rozdíl od společností, které provozují silniční nákladní dopravu např. valníkovými nebo 

skříňovými nákladními automobily, pro které jsou k dispozici vytěţovaní programy, jejichţ 

příklady byly uvedeny v kapitole 1.4.2 a taktéţ internetové servery, zabývající se touto 

problematikou, při dotazech v různých společnostech nikdo nepotvrdil, ţe by o nějakém 

takovém programu pro vytěţování přepravníků automobilů v rámci ČR věděl nebo 

ho vyuţíval. Dispečer je tak odkázán pouze na e-mail a fax, pomocí kterého chodí 

objednávky.  
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Návrh autora 

Zajisté by se nechaly vyuţít stávající programy, které jsou vyvinuté pro vytěţování 

nákladních vozidel pro všeobecný náklad. Šlo by tak jen o rozšíření nabízené sluţby dané 

firmy, vytvářející tyto programy pro vytěţování nákladních automobilů. 

Dále by také stálo za úvahu vytvořit software, který by vyuţívaly automobilky 

a dopravci mezi sebou. Kaţdý dopravce by tak mohl vidět plány, které ho budou 

např. v příštím týdnu čekat, kam bude muset vypravit své soupravy a kolik automobilů bude 

třeba převézt. Dispečeři by tak mohli shánět práci daleko dříve a nemuseli by pak dohánět vše 

na poslední chvíli. Program by také mohli vyuţívat individuální zákazníci poţadující 

transport i samotného jednoho vozidla, jak by tomu mohlo být v případě obchodníků 

s automobily dováţených ze zahraničí. Dopravci by tak v případě, kdy nemají práci pro své 

automobily při cestě ze zahraničí, ale i do zahraničí, mohli začít provozovat sběrnou sluţbu 

jak je tomu v „klasické“ nákladní dopravě. Spočívala by v tom, ţe by společnost pomocí 

vytěţovacího programu nabídla k dispozici svou volnou soupravu a jednotliví obchodníci 

by mohli vyuţívat této sluţby, která by je vyšla levněji, neţ při importu automobilu 

samotného. 

 Sníţily by se tak případné přejezdy prázdných souprav a došlo by k lepšímu 

a propracovanějšímu systému přepravy vozidel, který by vedl ke sníţení výdajů dopravců 

a sníţení,  zatíţení ţivotního prostředí.   

2.3 Odpovědnost za škody 

Přesto, ţe je přepravovaný náklad velmi dobře pojištěn, je s přepravou vozidel spojeno 

mnoho dalších skutečností, kdy se na poškození přepravovaných vozidel pojištění nevztahuje. 

Dopravní nehody  

Můţe se zdát, ţe přepravované automobily nejsou příliš chráněny proti poškození při 

vzniku dopravní nehody. Ovšem opak je pravdou. Pokud dojde k mimořádné události, kterou 

bezpochyby dopravní nehoda je, není poškození přepravovaných automobilů nijak markantní. 

Přesto, ţe nejsou vozidla chráněna např. skříňovou nástavbou, většina poškození je jen 

v podobě odřených popřípadě ulomených zrcátek. Samozřejmě, ţe záleţí na charakteru 

dopravní nehody. Nepamatují se případy, kdy by došlo vlivem nehody k oddělení 

přepravovaného automobilu od soupravy. Škoda způsobená při dopravní nehodě, zaviněná 

jiným účastníkem provozu na pozemních komunikacích, je hrazena z pojištění odpovědnosti 

provozu vozidla, které musí mít kaţdé motorové vozidlo, provozované na pozemní 
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komunikaci plynoucí ze zákona 168/1999 Sb. Škoda způsobena havárií soupravy vlivem 

zavinění řidiče, je hrazena z havarijní pojistky. 

Krádeţe 

Firma je pojištěna proti odcizení nákladu. V souladu s tím lze podotknout, ţe  jsou 

řidiči povinni, v případě parkování o víkendech a státních svátcích, parkovat naloţené 

přepravníky na parkovištích svých společností, které musí být chráněny oplocením proti 

vniknutí cizí osoby. Při samotném transportu jsou přepravované automobily uzamčeny, 

jak je stanoveno v předpisu kaţdého ze zákazníků, především automobilek. Nutné je téţ, 

aby automobil měl zavřena všechna okna a střešní okno pokud je jím automobil vybaven. 

Dojde tak k zamezení odcizení výbavy vozidla při transportu. Důraz je kladen na řidiče, kteří 

musí tyto podmínky striktně dodrţovat a dbát na to, aby nebyly porušeny. Nevýhodou je fakt, 

ţe se převáţí hotové, drahé zboţí, které je nekryté. V České republice dnes asi neexistuje 

firma, která by nezaznamenala krádeţe aut z přepravníku nebo z logistického skladu. 

Co se týče nebezpečných regionů, tak k přepadávání dnes dochází spíše v západní Evropě, 

například ve Francii, a ne na východě. 

Poškození při nakládce, přepravě a vykládce 

Poškození při nakládce či vykládce není ničím neobvyklým. Je to dáno především 

tlakem, který je vyvíjen na řidiče a také v mnoha případech nedbalostí. 

Povinností řidičů je vybírat pro transport takovou cestu, kde nemůţe dojít k poškození 

přepravovaných automobilů např. poškození střech. K takovému poškození můţe dojít 

v případě jízdy nevhodně zvolenou trasou a poškození transportovaných vozů o větve korun 

stromů v horším případě i o zničení automobilu při podjíţdění mostů a v tunelech. Na výběr 

a plánování tras je kladen velký důraz vzhledem k rozměrům soupravy.  

Při vykládce automobilů jsou škody a příčiny většinou obdobné jako u nakládky. 

Jde zde o odřené disky kol, promáčkliny na dveřích a bohuţel není výjimkou ani poškození 

střech automobilů. 

Pokud danou problematiku shrneme, lze konstatovat, ţe zde nelze navrhnout ţádná 

opatření pro změnu odpovědnosti za škody. Ovšem jsou zde ještě další nejasnosti které budou 

nyní popsány. Poškození vozidel trápí kaţdého dopravce z oboru. Různé automobilky mají 

různé poţadavky a různé průběhy kontrol vozidel. Např. společnost Gefco ve standardní 

kontrole zakazuje „koukání se pod auto“, takţe správně by řidič na poškození na spodní části 

automobilu neměl brát ohled. Pokud ho řidič na nakládce odhalí, stejně mu ho nikdo 

nepotvrdí, ale pak na vykládce kontroloři obejdou auto se zrcátky a koukají na spodní část 
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automobilu a sepíšou škodní protokol i na to, na co vlastně nemohou. Náhrada škody je pak 

na dopravci. Další problémy s poškozením vozidel jsou např. nekvalitní laky 

na automobilech. Na nakládce si toho řidič nevšimne, neboť to je vidět jen pod určitým úhlem 

a za určitých světelných podmínek. Jenţe na vykládce uţ samozřejmě kontrolor 

ví kde a co hledat a vţdy něco najde. Přestoţe kontroloři řidičům potvrdí, ţe to není 

transportní škoda, tak přesto toto poškození řidičovi do protokolu napíší. Škodu 

je pak povinen opět uhradit dopravce. 

Návrh autora 

Navrhováno je vydání směrnice pro přepravu automobilů. Obsahem této směrnice 

by byl všeobecný postup související s kontrolami automobilů před nakládkou a po vykládce. 

Ten by obsahoval, které části vozidla je řidič povinen kontrolovat a jak postupovat v případě 

zjištění poškození. Jak postupovat pokud by došlo k přehlédnutí některého poškození při 

nakládce a následném odhalení aţ při vykládce. Zde je konkrétně navrhováno vypracování 

seznamu moţných škod, které nelze způsobit při nakládce, vykládce ani transportu, jakou 

můţe být např. poškození laku z výroby. Zamezilo by se tak bezdůvodnému vymáhání škod 

od dopravců za škody, které nebyly způsobeny jejich vinou.  

2.4 Přijímání řidičů 

Najít kvalitního řidiče nákladního automobilu transportujícího automobily není 

lehkým úkolem. Většina stávajících řidičů, kteří vykonávají tuto práci, mají s transportem 

v tomto odvětví nějaké zkušenosti. Pokud je nemají a začínají, pak je pravděpodobné, ţe mají 

praxi z běţné nákladní automobilové dopravy. Na pozicích těchto řidičů je velmi vysoké 

platové ohodnocení. To je hlavním důvodem, proč se řidiči na těchto pozicích drţí. Na řidiče 

jsou kladeny vysoké nároky, jak jiţ vyplývá z předchozích částí bakalářské práce. Nově 

přijmutí řidiči takřka nikdy nezačínají jezdit ihned sami a první tři měsíce se učí jak to chodí 

v oblasti přepravy automobilů. Je zde také velká informační zátěţ, kterou musí řidiči zvládat. 

Jde o to, aby si pamatovali alespoň některá pravidla, která souvisejí s převozem některých 

typů automobilů. Především ty, které budou převáţet nejčastěji a vyhnuli se tak zbytečnému 

hledání v manuálech k přepravě. Problematika nedostatku kvalitních řidičů je pro firmy 

zabývající se transportem nákladních a osobních vozidel velkým problémem. Důleţité 

je v tomto odvětví dopravy slovo „kvalitní“. 
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Návrh autora 

Navrhováno je následující opatření. Vytvořit školící program pro budoucí řidiče 

přepravníků. Tento program, který by byl zakončen certifikátem „řidiče přepravníku vozidel“ 

by mohli vyuţívat řidiči, kteří by jiţ měly praxi jako řidiči. Na tento program by se mohli 

přihlásit jednotlivci a jednak by bylo toto školení prováděno pro skupiny zaměstnanců 

jednotlivých firem v oboru. Jednotlivec by pak měl více moţností uplatnění v oboru silniční 

nákladní dopravy a to ať uţ jako řidič, tak jako dispečer. Dispečer z důvodu, ţe by si udělal 

přibliţnou orientaci o způsobu přepravy tohoto druhu, zejména pak v časových intervalech 

nakládek a vykládek, které by pak mohl vyuţít v plánování dopravních prostředků. Školící 

program by se mohl rozdělit do dvou kategorií a to pro začátečníky a pro pokročilé.  

Pro začátečníky by program obsahoval vědomosti z oblasti: 

 kontroly vozidel před nakládkou; 

 nakládky; 

 fixace; 

 přepravy; 

 vykládky; 

 dokumentů k přepravě. 

Pro pokročilé by se jednalo o: 

 zopakování základních pravidel (viz výše); 

 rozšíření o nové poznatky od jednotlivých automobilek.  

Školení by se skládalo z teoretické a praktické části, přičemţ kaţdá z částí by byla 

završena zkouškou. V teoretické části by se jednalo o teorii kontroly jednotlivých druhů 

vozidel, upozornění na chyby při nakládkách, vykládkách a fixaci vozidel. Praktická část 

by se skládala z oblasti ovládání přepravníku vozidel, nakládání automobilů na přepravník, 

jejich následná fixace a vykládka.  
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3 ZHODNOCENÍ NÁVRHŮ 

Tato část práce bude věnována zhodnocení návrhů na zlepšení technologie přepravy 

vozidel uvedených v kapitole 2 a následnému zhodnocení z několika úhlu pohledu. Dále bude 

zhodnocena moţnost uvedení některých návrhů do praxe. Zahrnuto zde bude i vyjádření 

společnosti Havetrans, s.r.o. k daným návrhům. 

3.1 Technologický postup 

Vzhledem k tomu, ţe je tento systém objednávek jiţ zaběhlý a funguje tak několik let, 

bylo by sloţité tento proces změnit.  

3.2 Vytěţovací programy 

Uvedení tohoto návrhu do praxe by vzhledem ke sluţbám, které nabízejí některé firmy 

zabývající se touto problematikou nemělo být problémem. V případě rozšíření nabízených 

sluţeb některých softwarů by znamenalo jen vytvořit propagaci této sluţby přičemţ samotný 

program by mohl být zachován. Bylo by tomu tak např. u programu Raal Trans, který 

umoţňuje v základní verzi popis dopravních prostředků, které jsou k dispozici pro přepravní 

sluţbu. Stejně je tomu i u nabídky přepravy, kde by se nechal specifikovat automobil, který 

je na danou přepravu vhodný.  

Přesto, ţe v zahraničí, konkrétně v Litvě a Polsku je k vytěţování toho druhu dopravy 

hojně vyuţíván internetový server www.auto-loads.com, v ČR se o tento druh sluţby moc 

velký zájem nejeví. Jak bylo řečeno firmou Havetrans, s.r.o v případě nějakého takového 

systému se prozradí zbytečně mnoho informací, které by měly zůstat privátní. Stejného 

názoru budou zajisté i jiné firmy zabývající se přepravou automobilů.  

Vyuţívání tohoto systému by tak bylo vhodné spíše pro menší firmy. Záleţelo 

by na provozovatelích a tvůrcích těchto systémů, zda-li by to pro ně byl natolik markantní 

přínos, aby se zabývali rozšířením poskytovaných sluţeb. 

3.3 Směrnice pro přepravu automobilů 

Směrnice pro přepravu automobilů by určitě napomohla bránit se dopravcům proti 

některým neoprávněným tahům ze strany automobilek. Kladný ohlas by tak byl ze strany 

dopravců, kteří by se museli dohodnout na sjednocení některých podmínek. Záporný ohlas 

by byl nejspíše ze strany automobilek jakoţto zákazníků, kteří by určitě bojovali proti tomuto 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1090430431&to=http%3a%2f%2fwww%2eauto%2dloads%2ecom
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návrhu. Dopravcům by to přineslo úspory v oblasti náhrady některých škod, za které 

nemohou. Automobilkám by tak stouply výdaje na opravy škod, které doposud platit nemusí.  

Vzhledem k tomu, ţe by šlo o směrnici, která by platila pro všechny automobilky 

a musela by být mezinárodního charakteru, případně pro automobilky v rámci EU, nebylo 

by jednoduché se na daných podmínkách dohodnout. Pro přínos zlepšení technologie 

přepravy vozidel z pohledu dopravce, by toto opatření bylo velkým přínosem. Ovšem 

vzhledem k náročnosti realizace takového projektu je bohuţel spíše nereálné očekávat 

v budoucnu podobné opatření.  

Firma Havetrans s.r.o označila tento nápad jako myšlenku s dobrým úmyslem, ovšem 

v reálné praxi jako nepouţitelný. 

3.4 Školící kurzy pro řidiče přepravníků 

Z pohledu řidiče jde o zvýšení odborné způsobilosti. Pro některé řidiče mohou být 

kurzy přínosem a mohou v tomto směru přinést lepší platové ohodnocení. Pro některé 

to mohou být výdaje za sluţbu, kterou v budoucnu nebudou vyuţívat. Pro silniční dopravce 

je to příleţitost, jak zvýšit úroveň firmy vzhledem k tomu, ţe bude mít náleţitě proškolený 

personál. Příleţitost v podobě získání nových zákazníků, kteří by dopravní firmu 

s takovýmto personálem preferovali. Dopravním firmám by tento školící program 

minimalizoval časovou zátěţ, kterou je nutno věnovat kaţdému novému řidiči. Získali 

by tak kvalitní personál. 

Vytvoření takového programu pro školení řidičů by mohly poskytovat některé 

z vybraných autoškol jako svou doplňkovou sluţbu. Případně by mohla vzniknout nová firma 

na trhu sluţeb, která by tuto sluţbu poskytovala.  

Cenu tohoto kurzu pro řidiče přepravníků nelze přesně určit. Lze ji však částečně 

odhadnout z cen kurzu pro přepravu nebezpečných věcí, který stojí 3 500 Kč bez DPH. Kurz 

pro přepravu automobilů by mohl stát okolo 5 000 Kč bez DPH. V praxi. 

Firma Havetrans, s.r.o na tento návrh uvedla následující: „Dobrý nápad, opravdu 

dobrý, to by asi na trhu práce s řidiči hodně pomohlo jak řidičům, tak především firmám“. 

Závěrem dotazníku, který byl zaslán do několika firem, ve firmě Havetrans, s.r.o dodali: 

„A jinak snad ještě co nám chybí – kvalitní řidiči. Řidičů je mnoho, ale rozhodující je to slovo 

KVALITNÍ“. 

Vzhledem k výše uvedenému, by jistě stálo za zváţení uvedení podobného školícího 

programu do praxe. 
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ZÁVĚR 

Silniční doprava je nedílnou součástí logistiky. Nelze ji ovšem upřednostňovat  před 

ostatními druhy dopravy a zaloţit logistický systém, který by vyuţíval pouze tento druh 

dopravy. Kaţdý druh dopravy má své klady a zápory a je třeba brát všechny druhy dopravy 

jako komplexní systém sluţeb přepravy zboţí, které mezi sebou kooperují a doplňují se. 

Opatření která byla navrhnuta v technologii přepravy vozidel lze zhodnotit takto: 

Autorův návrh na vytvoření programu pro vytěţovaní přepravníků automobilů, který se zdál 

jako dobrý nápad, kladný ohlas ze stran velkých dopravních firem nesklidil. Důvodem 

je moţnost prozrazení citlivých informací dopravních firem. Druhý návrh týkající 

se vytvoření směrnice pro přepravu automobilů, by byl pro dopravce velkým přínosem. 

Ovšem z důvodu náročnosti realizace takovéhoto projektu, je pro uvedení do praxe 

nepravděpodobné vytvoření takové směrnice. Školící program zaměřený na budoucí 

a stávající řidiče přepravníků zaznamenal ze stran firem největšího kladného ohlasu. Z tohoto 

důvodu by stálo za úvahu vytvoření takovéhoto programu, který je blíţe popsán v kapitole 2.3 

(návrh autora). 

 Naplnění cíle bakalářské práce se povedlo v kladném návrhu opatření na zlepšení 

technologie přepravy vozidel v podobě třetího návrhu, který zaznamenal kladného ohlasu. 

Stálo by proto za úvahu vytvoření školícího programu pro řidiče přepravníků automobilů. 

Přínos práce: 

 analýza současného stavu v silniční nákladní dopravě z hlediska: 

o konkurence a kooperace; 

o problematiky vytěţování; 

o vlivu na ţivotní prostředí. 

 návrhy na zlepšení technologie přepravy vozidel: 

o technologický postup; 

o vytěţovací programy; 

o směrnice pro přepravu automobilů; 

o školící kurzy pro řidiče. 
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