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ANOTACE  

Diplomová práce se zabývá informačními přepravními systémy v podmínkách mezinárodní 

kamionové dopravy. Také se věnuje moţnou úsporou nákladů v této oblasti. Nejdříve je 

provedena analýza současného stavu ve společnost Kristensson s.r.o., následně jsou uvedeny 

moţnosti optimalizace práce, které by mohly upevnit postavení firmy na trhu. Další část 

analyzuje přepravní informační systémy v obecném pojetí, následuje komparace 

a vyhodnocení vybraných informačních přepravních systémů. Závěrem je pak provedeno 

zhodnocení a uvedeny přínosy, které zavedení těchto systémů přináší. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

mezinárodní kamionová doprava, informační přepravní systémy, náklady v dopravě, dopravní 

telematika 

 

TITLE 

Installation of the transport information system in the company Kristensson s.r.o. 

 

ANNOTATION  
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Úvod 

Tématem této diplomové práce je zavedení přepravního informačního systému ve 

firmě Kristensson s.r.o. Pro zavedení těchto systémů existuje řada argumentů, jako je: 

zlepšení úrovně zákaznického servisu, poskytování důleţitých dat ekonomického charakteru 

za účelem sníţení neustále rostoucích nákladů v oblasti silniční dopravy, dále pak získání 

informací o časech řízení a odpočinku řidičů, které pomáhají k efektivnímu řízení a plánování 

přeprav. 

Rok 2011 znamená pro dopravce zdraţování mýta v České republice o 25 % pro 

nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší neţ 3,5 t, splňující emisní normy niţší, neţ 

EURO 5. Rok 2012 přinese další nárůst o 25 %. Další sloţkou neustále se zvyšujících nákladů 

jsou rostoucí ceny pohonných hmot. Tyto skutečnosti však nelze díky nezdravě vysoké 

konkurenci v silniční dopravě adekvátně promítnout do cen za poskytované dopravní sluţby. 

Proto si většina podnikatelů v silniční dopravě klade otázky, jak a co nejvíce sníţit náklady 

při zachování, nebo zvýšení kvality poskytovaných sluţeb, bez výraznějšího růstu cen. 

Jedním z řešení můţe být zavedení telematických aplikací do dopravních firem. 

Podstata telematických systémů v dopravě spočívá v integraci informační 

a telekomunikační technologie s dopravním inţenýrstvím, za podpory ostatních souvisejících 

vědních oborů, jako je ekonomika, teorie dopravy, systémové inţenýrství, atd. Hlavním 

důvodem pro zavádění těchto systémů v praxi je to, aby se při dané infrastruktuře zvýšily 

přepravní výkony, vzrostala efektivita dopravy a její bezpečnost. Mohou tak dopravcům 

pomoci sníţit náklady na pohonné hmoty, optimalizovat trasy vozidel, zefektivnit řízení 

vozového parku a mnoho dalších aplikací, kterým se budu věnovat v této diplomové práci. 

Společnost Kristensson s.r.o. se na základě zjištěných informací o těchto systémech 

rozhodla pro jejich aplikaci a vyuţití všech nabízených výhod. Na trhu v České republice 

působí několik firem, které tyto systémy dopravcům v praxi nabízejí. Mezi nejvýznamnější 

poskytovatele telematických systémů, kteří byli pro komparaci a analýzu společností 

Kristensson s.r.o. vybráni jsou: Volvo (Dynafleet), Transics a GX Solution (GX Truck). 

Cílem práce je pak vybrat z výše uvedených firem vhodného poskytovatele 

telematických sluţeb, porovnat a zhodnotit jejich nabídky, vybrat nejlepší systém a následně 

ho aplikovat v praxi.  
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1 Analýza současného stavu ve firmě Kristensson s.r.o. 

Úvodní část diplomové práce se věnuje představení společnosti Kristensson s.r.o., její 

historii a profilu. Dále pak portfoliu poskytovaných sluţeb, vozovému parku a cílům 

společnosti. 

1.1.1 Historie firmy 

Zakladatelem firmy J. A. Kristensson je pan Jan Anders Kristensson občan švédského 

království, po kterém je tato firma pojmenovaná. Mateřská firma J. A. Kristensson Äkeri AB 

má v dopravním oboru dlouholetou tradici. Na švédském trhu působí jiţ od roku 1952. 

Švédská pobočka v současnosti disponuje 67 soupravami Volvo, kde 50 % tvoří izotermické 

návěsy a zbytek návěsů je plachtových. V roce 1990 vznikla pobočka Kristensson GmbH 

v německém Rostocku, která má ve svém vozovém parku 30 tahačů Renault, kterými 

zajišťuje přepravy pro firmu Schenker BTL AB a Scansped. O čtyři roky později byla 

zaloţena pobočka v České republice, ve městě Trutnově. Firma Kristensson s.r.o. byla 

zapsána do Obchodního rejstříku v prosinci roku 1994. 

V lednu roku 1995 byla firmě vydána koncesní listina na silniční motorovou nákladní 

dopravu a to jak vnitrostátní, tak mezinárodní. Společnost je samostatným právním subjektem 

a vystupuje svým jménem ve všech právních vztazích. Právní postavení společnosti je 

upraveno Obchodním zákoníkem, Ţivnostenským zákonem, mezinárodními úmluvami, 

platnými zákony a vyhláškami. Předmět podnikání je stanoven ve výpisu z obchodního 

rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vloţka 7355. 

Od počátku svého působení měla firma Kristensson s.r.o. pouze zapůjčený vozový 

park od své mateřské pobočky. Jednalo se o 4 soupravy VOLVO F12. Později, v roce 1997, 

zakoupila společnost Kristensson s.r.o. první vlastní soupravu VOLVO FH12. Firma původně 

sídlila v nevhodných prostorech městské zástavby, a proto se následně přestěhovala do 

pronajatých prostor společnosti M-Silnice v Trutnově - Poříčí. Firma má k dispozici 

parkovací místa pro 15 nákladních souprav, myčku dopravních a přepravních prostředků a 

dostatek skladovacích prostor pro náhradní díly, včetně pneumatik. V roce 2000 vstoupila 

společnost Kristensson s.r.o. do sdruţení automobilových dopravců - ČESMAD Bohemia. 
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1.1.2 Profil společnosti 

V současnosti je ve vozovém parku společnosti Kristensson s.r.o. 28 nákladních 

souprav. Firma nabízí svým zákazníkům komplexní dopravní a spediční sluţby na 

profesionální úrovni. Společnost se od jejího zaloţení specializuje na přepravy do Rakouska, 

Německa, Itálie, Francie a nově také do Slovinska. V současné době se firma orientuje i na 

přepravy mezi Německem a Rakouskem, kde má společnost stálé zákazníky. 

Posláním firmy je sluţba zákazníkovi, která musí být vţdy a za kaţdých okolností 

sluţbou seriózní. Cílem společnosti Kristensson s.r.o. je, stát se pro své zákazníky 

spolehlivým a solidním partnerem. Vedení společnosti si uvědomuje, ţe poskytování 

kvalitních sluţeb vyţaduje profesionální tým vyškolených pracovníků. Zaměstnanci firmy 

jsou neustále proškolováni a vzděláváni. Bez neustálého školení a zdokonalování 

zaměstnanců by firma nebyla schopna plnit náročné poţadavky svých zákazníků.  

Základní cíle společnosti:  

 spokojený zákazník, 

 poskytování kvalitních dopravních a spedičních sluţeb, 

 poskytování sluţeb prostřednictvím vysoce kvalifikovaných a vyškolených 

pracovníků, 

 rychlé řešení krizových situací, 

 vstřícný přístup k zákazníkovi, 

 vysoká kvalita vozového parku, 

 dobré vystupování řidičů,  

 ochrana ţivotního prostředí. 

1.2 Portfolio nabízených sluţeb 

Následující část práce se věnuje charakteristice portfolia sluţeb, které nabízí 

společnost Kristensson s.r.o. 

1.2.1  Mezinárodní kamionová doprava 

Společnost se uţ od svého zaloţení specializuje na mezinárodní kamionovou dopravu. 

Firma je schopna přepravit kusové zásilky od 100 kg do 26 800 kg. K těmto účelům pouţívá 

klasické návěsové, nebo velkoobjemové soupravy, které nabízejí vnitřní výšku loţného 

prostoru 3 metry. 
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Od počátku svého působení se firma zaměřuje na přepravy do Německa, Rakouska, 

Itálie a Francie. V průběhu činnosti se firma začala specializovat ještě na přepravy do méně 

obvyklé destinace, do Slovinska. V současnosti lze za stěţejní destinace označit Rakousko, 

Německo, Holandsko a Itálii. Kaţdý den má společnost v těchto státech svá vozidla a je 

schopna plnit přepravní potřeby svých zákazníků. Jak lze vidět na obr. č. 1, mezi nejčastěji 

přepravované komodity lze označit dřevo, zboţí pro strojírenský, zemědělský, papírenský 

a automobilový průmysl.  

Obrázek č. 1: Přepravované komodity za měsíc leden 2011 

 

Zdroj: [10] , autor 

 

Mezi největší zákazníky společnosti Kristensson s.r.o. patří společnost Agro CS Česká 

Skalice a.s., pro kterou firma přepravuje hnojivo a rašelinový substrát. Další, velmi významný 

zákazník, je společnost pewag s.r.o., která je výrobcem špičkových sněhových řetězů. 

V současné době spolupracuje firma Kristensson s.r.o. s nadnárodní společností DHL, pro 

kterou zajišťuje např. přepravu pošty a mnoha druhů kusového zboţí.  

1.2.2 Spedice: 

Nedostatek vlastních vozidel a moţnost poskytnout svým zákazníkům další sluţbu 

vedl firmu Kristensson s.r.o. ke zřízení mezinárodní spedice. Společnost nabízí svým 

zákazníkům spediční sluţby především pro zakázky, které není schopna pokrýt vlastními 
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vozy, nebo v případě, ţe se jedná o zakázky pro které nemá firma vhodné vozidlo (přepravy 

dle Úmluvy ADR, ATP, nadrozměrné zásilky, atd.).  

Pro tyto případy má firma Kristensson s.r.o. silného partnera. Je to společnost 

JIPOCAR Jihlava s.r.o., se kterou úzce spolupracuje. Tato moderní dopravní společnost 

splňuje všechny poţadavky, které firma Kristensson s.r.o. poţaduje od svých dopravních 

partnerů v případě spedičního vyřízení zakázky. Při vhodnosti volby jiného dopravního 

partnera, poţaduje firma Kristensson s.r.o. tyto náleţitosti: 

 spolehlivost, 

 pojištění odpovědnosti silničního dopravce, 

 upínací popruhy pro bezpečné zajištění nákladu, 

 certifikát kvality ISO 9001:2000 je výhodou. 

1.2.3 Skladování 

Stále častější poţadavky zákazníků vedly společnost Kristensson s.r.o. k nákupu 

budovy, ve které byly zřízeny skladovací prostory. Nyní má firma skladovací prostory o ploše 

200 m
2
 s kapacitou 180 paletových míst. Skladování provozuje firma jako doplňkovou  

a okrajovou činnost. Ve skladu není prozatím zaveden ţádný informační a komunikační 

systém. Firma vlastní vysokozdviţný vozík Desta o uţitečné hmotnosti 2,5 tuny. Skladovací 

plochy slouţí především ke kompletování nákladů, které budou naloţeny na sběrné kamiony 

do jednotlivých evropských zemí. Firma je schopna zajistit překládku vlastních, nebo cizích 

kamionů. V případě překládky se jedná většinou o zboţí, se kterým se inkriminovanému 

dopravci nevyplatí jet do cílové destinace z důvodů nízké, nebo pouze částečné vytíţenosti 

a kterou se nepodařilo doplnit vhodným adresným nákladem.  

1.3 Vozový park 

Zpočátku provozovala firma Kristensson s.r.o. pouze plachtové návěsové soupravy. 

Firma však chtěla proniknout i na trh kontejnerových přeprav a tak si experimentálně 

pronajala podvozek pro přepravu ISO kontejnerů. Přepravy kontejnerů se však firmě 

nerentovaly podle původních představ a ekonomických plánů a tak firma pronajatý podvozek 

vrátila a této oblasti dopravy se jiţ nevěnuje. Společnosti se však naskytla moţnost přepravy 

objemného zboţí, na které nejsou návěsové soupravy vhodné. Na přání dlouholetého 

zákazníka, který rozšířil svoje výrobní portfolio o objemné zboţí, nakoupila firma dvě 
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velkoobjemové soupravy. Přeprava lehkého a objemného zboţí se firmě osvědčila i u jiných 

zákazníků a proto počet velkoobjemových souprav stále zvyšuje. V současnosti provozuje 

firma Kristensson s.r.o. ve svém vozovém parku tato vozidla: 

 19 návěsových souprav s tahači Volvo FH12, FH a FH16, 

 4 návěsové soupravy s tahači Renault Premium Route, 

 6 velkoobjemových souprav Volvo FH, FH16, 

 2 valníky s hydraulickým čelem Volvo FH12. 

 

Management firmy si uvědomuje negativní vliv kamionové dopravy na ţivotní 

prostředí a proto se snaţí tyto dopady na ţivotní prostředí sníţit. Firma pravidelně obměňuje 

svůj vozový park. V případě nákupu nových vozidel preferuje společnost nejekologičtější  

vozidla, splňující emisní normu EEV (z angl. „Enhanced Environmentally friendly Vehicle“ – 

vozidlo zvláště šetřící ţivotní prostředí). Jedná se o normu přísnější neţ EURO 5. Na obrázku 

č. 2 vidíme sloţení vozového parku dle emisních norem EURO 3 aţ EEV. 

Obrázek č. 2: Sloţení vozového parku dle emisních norem EURO (duben 2011) 

 

 Zdroj: autor 
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1.3.1 Návěsové soupravy 

Společnost Kristensson s.r.o. má ve svém vozovém parku 23 návěsových souprav. 

Firma pouţívala v minulosti návěsy firmy General Trailers, PANAV, Krone a Schwarzmüller. 

Z dlouhodobého hlediska se jako nejspolehlivější osvědčily návěsy značky Krone  

a PANAV. Společnost nakonec zvolila jako dodavatele návěsové techniky firmu Krone, která 

i v dnešní době produkuje kvalitní návěsy s dobrou podlahou, antikorozní úpravou 

a rozsáhlou servisní sítí. 

Všechny návěsy mají standardní délku 13,62 m, vnitřní výšku 2,80 m a vnitřní šířku 

2,48 m. Návěs má objem 91 cbm a lze ne něj naloţit 34 EUR palet. Pohotovostní hmotnost 

návěsů je cca 6100 kg a uţitečná hmotnost činí cca 25 000 kg. Výjimku tvoří 3 návěsy 

Schwarzmüller Ultralight, které mají odlehčené šasi a je na ně moţné naloţit aţ 26 800 kg. 

Všechny návěsy mají shrnovací střechu Edscha, umoţňující nakládku jeřábem, shrnovací 

boční plachty a zadní vrata. Kaţdý návěs má v bočních lyţinách 26 vázacích ok pro 

připevnění upínacích popruhů. Dva návěsy jsou navíc vybaveny paletovým košem pro 34 

prázdných palet, které lze vyuţít pro zásilky, kde zákazník poţaduje tzv. výměnu palet. 

Na obrázku č. 3 je nejstarší tahač VOLVO FH12 r. v. 2001, který je určen jako 

provozní záloha. Do budoucna je předurčeno jako historické vozidlo. Vozidlo splňuje emisní 

normu EURO 3. Technický stav a vzhled vozidla odpovídá stavu nového vozu. 

Obrázek č. 3: Nejstarší návěsová souprava VOLVO FH12 420 

 

Zdroj: autor 
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1.3.2 Přívěsové soupravy 

Pro rozšíření nabídky sluţeb se firma Kristensson s.r.o. rozhodla v roce 2003 nakoupit 

přívěsové (tandemové) soupravy. Firma má nyní ve svém vozovém parku 6 souprav. Jedná se 

o velkoobjemové soupravy s délkou 18,5 m, vnitřní výškou 3 m a šířkou 2,48 m. Souprava má 

objem 120 cbm a je schopná pojmout 38 EUR palet. Soupravy mají zvedací střechu, která 

umoţňuje boční loţnou výšku 3 metry, která je potřebná při nasazení v automobilovém 

průmyslu. 

 Vozidla jsou plně průjezdná, není třeba je při kaţdé loţné operaci rozpojovat jako 

klasickou soupravu. Uţitečná hmotnost je 24 000 kg. Vozidla mají stejně jako návěsové 

soupravy shrnovací střechu, zadní vrata a shrnovací plachtu. Dodavatelem nástaveb je 

společnost PANAV. Na obrázku č. 4 je nejnovější velkoobjemová souprava VOLVO FH16. 

Obrázek č. 4: Velkoobjemová souprava VOLVO FH16 540 

 

Zdroj: autor 
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1.3.3 Valník s hydraulickým čelem 

Pro konsolidaci zásilek nebo naopak pro lokální distribuci vyuţívá společnost 

Kristensson s.r.o. plachtové valníky s hydraulickým čelem. Jejich uţitečná hmotnost je 

15 500 kg a jsou schopny přepravit 19 EUR palet. Hydraulické čelo je předurčuje k nasazení 

u těch zákazníků, kteří nedisponují manipulační technikou. Nosnost hydraulického čela je 

1 500 kg. Kaţdé vozidlo je vybaveno ručním paletovým vozíkem. 

Obrázek č. 5: Valník s hydraulickým čelem VOLVO FH12 460 

 

 Zdroj: Jiří Bureš 

1.4 Shrnutí 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe společnost Kristensson s.r.o. je dynamicky se 

rozvíjející firmou, nabízející komplexní sluţby v mezinárodní i vnitrostátní dopravě. Vozový 

park sloţený z vozidel značky Volvo a Renault splňující nejpřísnější emisní limity je dobrým 

základem pro provozování této činnosti. Neustálé zdokonalování a školení veškerého 

personálu včetně řidičů je pro zákazníka zárukou nákupu kvalitní sluţby. Společnost 

Kristensson s.r.o. si svých zákazníků váţí a přistupuje k nim s individuální péčí. 
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2 Moţnosti optimalizace práce ve firmě Kristensson s.r.o. 

Management společnosti si neustále klade otázky, jak optimalizovat náklady při 

průběţném zvyšování kvality poskytovaných sluţeb. Neustále hledá nové cesty a nástroje, jak 

zefektivnit provoz firmy, hledá nová řešení, která zlepší poskytované sluţby a zároveň sníţí 

náklady. Jednotlivé moţnosti sniţování nákladů dopravní firmy jsou pak obsahem následující 

kapitoly. Nejdříve je zde uveden kalkulační vzorec, který je základem pro analýzu 

a následnou optimalizaci nákladů. Dále jsou pak uvedena konkrétní optimalizační opatření 

v důleţitých nákladových oblastech. 

2.1 Kalkulace nákladů 

Pokud chce dopravce dosahovat zisku, musí mít jednoznačně a transparentně 

vykalkulovány náklady související s provozovanou činností. Musí znát podíl jednotlivých 

nákladových poloţek na nákladech celkových. V současné době vysoké konkurence jsou ceny 

za dopravní výkony tvořeny na základě konkurenčních cen. Nelze tedy aplikovat nákladový 

způsob tvorby ceny, coţ se odráţí ve finanční stabilitě autodopravců. Tato situace není pouze 

v České republice, ale v celé Evropské unii.  

Obecný kalkulační vzorec pouţívaný pro kalkulaci v silniční nákladní dopravě: 

1. Pohonné hmoty 

2. Pryţové obruče 

3. Přímé mzdy 

4. Odpisy dopravních prostředků 

5. Úpravy a udrţovaní dopravních prostředků a zařízení 

6. Ostatní přímé náklady  

PŘÍMÉ NÁKLADY (součet poloţek 1 aţ 6) 

7. Provozní reţie 

VLASTNÍ NÁKLADY PROVOZU (součet poloţek 1 aţ 7) 

8. Správní reţie 
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ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY (součet poloţek 1 aţ 8) 

9. Zisk / ztráta 

CENA VÝKONU (součet poloţek 1 aţ 9) 

10. Daň z přidané hodnoty (DPH) 

CENA VÝKONU VČ. DPH (součet poloţek 1 aţ 10) [1]  

 

NÁPLŇ POLOŢEK KALKULAČNÍHO VZORCE: 

1. Pohonné hmoty 

Spotřeba pohonných hmot a mazacích olejů dopravních prostředků spotřebovaných 

v dopravním provozu. Nepatří sem spotřeba pohonných hmot a mazadel spotřebovaných při 

opravách a denní údrţbě nebo k jiným technologickým účelům. 

2. Pryţové obruče 

Spotřeba pryţových obručí, plášťů, duší a vloţek, sníţená o cenu smontovaných 

obručí. 

3. Přímé mzdy 

Tarifní (základní) mzdy a ostatní mzdová plnění, poskytované pracovníkům podle 

platných řádů a směrnic pro odměňování, která lze stanovit (zjistit) přímým způsobem, na 

kalkulační jednici výkonu. Jsou to především mzdy řidičů, závozníků, vazačů břemen, 

nakládacích a vykládacích čet, pracovníků skladovací a přepravně zasilatelské činnosti 

a jiných pracovníků přímo zúčastněných na přepravě. Do poloţky nepatří náhrady mezd, které 

jsou součástí reţie. 

4. Odpisy dopravních prostředků, odpisy silničních dopravních prostředků 

5. Opravy a udrţování dopravních prostředků 

Tato poloţka se člení na podpoloţky: 

5.1. Materiál 

Prvotní a druhotné časově rozlišené náklady na spotřebu materiálu (s výjimkou 

pryţových obručí) pouţitého při opravě a údrţbě, sníţené o cenu odpadu. 
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5.2. Mzdy 

Mzdy a ostatní mzdová plnění vyplacená podle platných řádů pro odměňování 

opravářům a údrţbářům vč. ostatních pracovníků, kteří se na opravách podíleli (např. 

řidič). 

5.3. Zákonné pojištění 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem podle 

platných předpisů kalkulovaného z objemu mezd zjištěného v podpoloţce 5.2. 

5.9. Ostatní náklady na opravy a udrţování.  

Ostatní náklady na opravy a udrţování, zejména za vnitropodnikové a externě 

zúčtované faktury. 

6. Ostatní přímé náklady 

Tato poloţka se člení na podpoloţky: 

6.1. Sociální pojištění 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění, hrazené zaměstnavatelem z objemu 

mezd, zjištěného v poloţce 3. 

6.2. Cestovné 

Cestovní náhrady osádek vozidel. 

6.3. Silniční daň 

Náklady silniční daně, kalkulované podle platných předpisů. 

6.4. Mýto 

Náklady za pouţití dopravní cesty. 

6.9. Jiné přímé náklady 

Zákonné pojištění motorových vozidel, havarijní pojištění vozidel a jiné přímé 

náklady. 

7. Provozní reţie 

Časově rozlišené prvotní a druhotné náklady, související s řízením provozu střediska 

automobilové dopravy, které nelze stanovit (zjistit) přímým způsobem nebo technickým 
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propočtem na kalkulační jednici dopravního nebo přepravního výkonu. Výčet nepřímých 

nákladů je obdobný, jako u ţelezniční dopravy. 

8. Správní reţie 

Časově rozlišené náklady související s řízením podniku. 

9. Zisk - ztráta 

V kalkulaci odbytových výkonů se tato poloţka vypočte, jako rozdíl mezi sjednanou 

cenou a úplnými vlastními náklady. 

CENA VÝKONU 

Cenou odbytového výkonu se rozumí cena sjednaná (dohodnutá) podle platných 

cenových předpisů. 

10. Daň z přidané hodnoty (DPH) 

CENA VÝKONU VČETNĚ DPH [1]  

Společnost Kristensson s.r.o. provozuje především mezinárodní kamionovou dopravu. 

V následujícím grafu je uvedeno průměrné sloţení nákladů na jeden ujetý kilometr, 

související s touto činností. 

Obrázek č. 6: Struktura nákladů na jeden ujetý kilometr v MKD 

 

Zdroj: [10] autor 
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Z uvedeného grafu je zřejmé, ţe největší podíl na nákladech mají pohonné hmoty. Této 

sloţce nákladů je tedy potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Další významné poloţky tvoří 

odpisy dopravních prostředků a mýto.  

2.2 Optimalizační opatření 

V následující části jsou uvedena konkrétní optimalizační opatření, která společnosti 

Kristensson s.r.o. pomohou sníţit náklady a zvýšit kvalitu poskytovaných sluţeb.  

2.2.1 Pohonné hmoty 

 Podílí se na celkových nákladech za přepravu největší měrou. Je proto nezbytné 

sledovat spotřebu paliva jednotlivých vozidel a vytvářet normy spotřeby paliva. Zavedením 

sledovacích systémů, které vyhodnocují ekonomiku řidičovy jízdy a zároveň jsou schopné 

odhalit případné zcizování nafty, lze tyto náklady významným způsobem korigovat. Spotřeba 

se tedy nehodnotí podle normy, která je mnohdy nespravedlivá vzhledem k různým 

hmotnostem nákladů a různým trasám, ale podle řidičova jízdního stylu, kde se hodnotí 

především:  

 procento volnoběţných otáček motoru, 

 neekonomické otáčky motoru, 

 rychlá jízda > 85 km/h, 

 rozsah vyuţívání motorové brzdy, 

 vyuţívání kinetické energie. 

2.2.2 Školení řidičů 

Další moţností optimalizace nákladů za pohonné hmoty, jsou školení bezpečné 

a ekonomické jízdy. Hlavním cílem tohoto školení je optimalizace dovedností řidičů, coţ 

vede k niţší spotřebě paliva a bezpečnějšímu řízení. Jedná se o kurzy, které jsou nad rámec 

zákonem stanovených školení. Řidič a jeho schopnosti jsou tím nejdůleţitějším článkem 

řetězce, vedoucího k hospodárné spotřebě paliva a celkové úspoře nákladů. 

Hlavním cílem těchto školení je získání teoretických a praktických poznatků 

o defenzivní a ekonomické jízdě. Odstraní se některé špatné návyky a pomůţe řidičům 

rychleji přivyknout ovládacím prvkům ve vozidle. Toto školení pomáhá nejen řidičům, kteří 

se profesně zdokonalí, ale i firmě, která po kaţdém školení analyzuje výsledky a úsporu 

pohonných hmot a sníţení provozních nákladů. 
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2.2.3 Optimalizace vozidel a jízdních souprav 

Jedná se především o aerodynamické doplňky vozidel a správné nastavení střešních 

spoilerů.  

Na aerodynamický odpor má mimo dalších aspektů i vliv proudění vzduchu v úplavu, 

tj. za kabinou. I zde jsou nepřítelem ostré hrany, které způsobují turbulentní proudění, a větší 

meziprostory (zvláště mezi kabinou řidiče a nákladovým prostorem), které umoţňují vzdušné 

proudění ze stran. [6]  

Smysl proto mají spoilery po stranách kabiny, v prostoru mezi kabinou a návěsem, na 

jeho konci a dokonce i zakomponované do podvozku návěsu či jeho stran mezi nápravy. 

Moţný kombinovaný efekt těchto dodatečných prostředků dle praktických testů můţe přinést 

sníţení spotřeby pohonných hmot aţ o 10 %. [6]  

Zvláště u dálkové nákladní přepravy by proto měly být všechny výše uvedené spoilery 

maximálně vyuţívány. V případě ostatních typů dopravy je vyuţívat v rozsahu, který bude 

přímo úměrný vytíţenosti dopravního prostředku a rychlosti, kterou vozidlo obvykle jezdí. 

Vynaloţené náklady na redukci aerodynamického odporu jsou dobrou investicí, která se brzy 

vrátí v niţších výdajích za (ne)spotřebované pohonné hmoty. [6]  

 

Obrázek č. 7: Vliv (ne)správného umístění střešního deflektoru na spotřebu paliva 

u nákladního automobilu. 

 

Zdroj: [6]  

 

 



24 

 

 V praxi se jedná o sladění výšky střešních spoilerů s výškou předního čela návěsu 

(nástavby), popřípadě dovybavení vozidel tímto příslušenstvím. 

Další moţností úspory nákladů za PHM jsou dlouhodobé smlouvy s jedním 

dodavatelem pohonných hmot a v současné době je to především tankování v zahraničí, kde 

jsou jejich ceny, vzhledem k vysoké tuzemské spotřební dani, levnější aţ o 3 Kč/l.  

2.2.4 Volba správné motorizace 

Jednou ze základních otázek při nákupu vozidel, pouţívaných pro přepravu zboţí či 

osob, je dostatečný motorový výkon k tomu, aby v běţném provozu měl i plně naloţený, resp. 

obsazený vůz stále potřebnou dynamiku a byl schopen dosáhnout minimálně mezní povolené 

rychlosti jízdy. Pomůckou při volbě správné motorizace je měrný výkon, tedy výkon motoru, 

vztaţený na tunu celkové hmotnosti vozidla, včetně přípojného prostředku a nákladu. [5]  

U vozidel vyuţívaných pro silniční přepravu je dnes dle empirických zkušeností 

optimem 7,5 aţ 9 kW na tunu, tedy 10 aţ 12 „koní“, u vozidel pro stavebnictví o něco více 

(okolo 10 kW/t). Pro srovnání: u osobních automobilů či malých dodávek bývá měrný výkon 

několikanásobně vyšší (30, 35 i více kW/t). Takto správně dimenzovaný motor se při jízdě 

i plně naloţené nákladní soupravy pohybuje v oblasti středních otáček, těsně pod křivkou 

výkonu, kde spotřeba paliva vztaţená k výkonu je nejniţší a tedy s nejvyšší hospodárností. 

Velikost a průběh točivého momentu je z provozního hlediska (tj. i spotřeby PHM) 

nejdůleţitější výkonovou charakteristikou motoru a výrobci se snaţí jeho maximum v poměru 

k výkonu motoru stále zvyšovat a rozšiřovat na stále větší rozmezí otáček. [5]  

Přetěţování, či naopak řádné nevyuţívání výkonu hnacího ústrojí, má za následek, ţe 

motor pracuje mimo rozmezí svých ekonomických provozních otáček - u nových vozidel 

zpravidla mezi 950 aţ 1 450 ot./min. - a tedy i s vyšší (měrnou) spotřebou paliva. Přílišné 

zatěţování pohonné jednotky je přitom škodlivější, jelikoţ vede k její vyšší hlučnosti 

a opotřebení. To je ostatně také důvodem k omezování nejvyšších moţných otáček motorů 

nových vozidel jiţ z výroby. [5]  

Výkonové předimenzování naopak zpravidla svádí k dynamičtější jízdě, coţ se pak 

opět projeví na nárůstu spotřeby pohonných hmot. [5]  

Společnost Kristensson s.r.o. se zabývá především dopravou těţkých nákladů 

a celková hmotnost soupravy dosahuje zákonem stanovené hranice 40 000 kg. Z výše 

uvedeného tedy vyplývá, ţe výkon vozidel by se měl pohybovat v rozmezí 400 - 480 
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koňských sil. Vzhledem k profilu tras a zaměření na dopravu do hornatého Rakouska je 

vhodné nasadit vozidla na horní hranici tohoto doporučení. 

2.2.5 Pryţové obruče 

Pneumatiky tvoří další významnou poloţku v rozpočtu silničního dopravce. Volba 

vhodného dodavatele je velmi důleţitá. Dopravce se nemůţe rozhodovat pouze podle ceny 

nabízených produktů, ale také dle schopnosti dodavatelů včas a kvalitně zajistit veškeré 

sluţby, včetně mobilního servisu. Důleţitý je také správný výběr z mnoha druhů a značek 

pneumatik. Nástroje sniţování nákladů za pryţové obruče jsou především: 

 Prořezání pneumatik je postup, který oţiví původní dezén 

Je povolené silničním zákonem a doporučené výrobci pneumatik, protoţe významně 

zvyšuje jejich kilometrovou ţivotnost. Podle konkrétního případu se kilometrový proběh 

pneumatiky zvyšuje aţ o 15 aţ 30 %, s moţností následného protektorování.  

o Prořezaná pneumatika má oproti nové pneumatice o 25 % niţší valivý odpor.  

o Prořezání pneumatik zvyšuje jejich přilnavost, čímţ významně zvyšuje jejich 

bezpečnost. [2]  

 Permutace 

o Permutace a otočení na ráfku, uskuteční-li se ve správný okamţik, umoţňují 

prodlouţit ţivotnost pneumatik řádově o 40 %.  

o Tyto postupy zároveň zaručují pravidelné opotřebení pneumatik, které jsou nezbytné 

pro moţnost jejich následného prořezání a protektorování.  

o Tyto způsoby také zvyšují bezpečnost jízdy, díky vzniklé větší přilnavosti pneumatik, 

lepší záběrovosti a kratší brzdné dráze. [2]  

 Nahuštění na správný tlak 

U podhuštěné pneumatiky se nadměrně ohýbá její kostra. Následkem ohýbání se 

pneumatika přehřívá, zvyšuje se její valivý odpor a předčasně se opotřebovává. V krajních 

případech můţe podhuštění vést k celkovému znehodnocení pneumatiky. Přehuštění 

pneumatiky můţe vést k jejímu prasknutí a tím i ohroţení bezpečnosti jízdy. Vysoký tlak 

rovněţ sniţuje kilometrovou ţivotnost pneumatiky. Způsobuje nadměrný prokluz kol, a tedy 

nepravidelné a rychlé opotřebení pneumatik, a to především na hnacích nápravách. [2]  
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 Protektorování 

Potenciální ţivotnost nové pneumatiky je 180 000 aţ 300 000 km. Protektorování 

a prořezání pneumatiky znásobuje její ţivotnost 2,5 krát. Pneumatiky Michelin mají tzv. čtyři 

ţivoty. Jedná se o: 

 novou pneumatiku, 

 prořezanou pneumatiku,  

 protektorovanou pneumatiku, 

 prořezanou pneumatiku (z protektorované pneumatiky). 

V průběhu těchto čtyř fází se kilometrová ţivotnost pneumatiky můţe zvýšit aţ 

o 150 % s vyuţitím veškerého potenciálu její kostry, a to se zajištěním stoprocentní 

bezpečnosti. [2]  

2.2.6 Dopravní technika 

Volba vhodného dodavatele dopravní techniky je velmi sloţitým rozhodovacím 

procesem. Vţdy se jedná o dlouhodobé rozhodnutí, které významně ovlivňuje náklady 

podniku. Dopravce by měl zvolit co nejmenší počet dodavatelů silniční techniky. Niţší počet 

dodavatelů znamená niţší náklady na náhradní díly. Při nákupu u jednoho dodavatele můţe 

dopravce získat významné slevy na nákup a servis dopravní techniky. Výhodné mohou být 

nabídky některých dodavatelů, kteří zajišťují komplexní sluţby zahrnující dodávku, 

financování, záruční i pozáruční servis a mnohdy i zpětné odkoupení vozidla. 

Pravidelnou a včasnou obměnou vozového parku získá dopravce další výhody, mezi 

které patří zejména: 

 vyšší spolehlivost vozidel, 

 niţší poplatky za uţívání komunikací (mýto = nezanedbatelná poloţka), 

 úspora silniční daně (do 3 let od registrace je sleva 48 %, do 6 let – 40 %,  

do 9 let – 25 % ze základu silniční daně), 

 lepší image firmy, 

 niţší náklady na servis, 

 niţší spotřeba PHM u nových vozidel,  

 ochrana ţivotního prostředí. 
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Důleţitou okolností je pořizovací cena nových vozidel, které prostřednictvím vyšších 

odpisů vstupují do nákladů. Všechny tyto aspekty musí dopravce důkladně zváţit 

a propočítat. 

2.2.7 Mýto 

Náklady na mýto lze sniţovat například vhodným nasazením vozidel na dopravní 

výkony. Vozidla s niţší emisní normou mohou být nasazena na výkony po zpoplatněné síti, 

kde je niţší diferenciace v cenách mýta. Jedná se například o Slovensko, Polsko, Balkán, jiţní 

a východní Evropu.  

Další moţností sniţování nákladů za mýto můţe být i vhodné plánování trasy. 

Objíţdění zpoplatněných komunikací je další moţností, jak ušetřit. Zde je však potřeba zváţit 

cenu času a nárůst spotřeby pohonných hmot, které jsou pro objetí zpoplatněné komunikace 

potřeba. Průjezdy intravilánů těţkou nákladní dopravou pro objíţdění zpoplatněných 

komunikací způsobují vyšší externí náklady, a tedy z hlediska morálního nejsou ţádoucí. Je 

pouze otázkou času, kdy budou tyto objízdné trasy zakázány. 

2.2.8 Mzdové náklady 

Mzdové náklady lze v dopravní firmě rozdělit na dvě sloţky. Mzdy administrativních 

pracovníků a mzdy řidičů. Sniţování mezd administrativních pracovníků není ţádoucí 

vzhledem k vysoké vytíţenosti zaměstnanců firmy. Je však moţné sníţit objem jejich práce. 

Zavedením on-line elektronické stazky by odpadlo časově náročné zpracovávání těchto 

dokumentů. Jde o doby řízení, jízdy v noci a přesčasy.  

Další moţnost úspory lidských zdrojů je v oblasti vyhodnocování spotřeby pohonných 

hmot. Elektronický monitorovací systém automaticky zaznamenává, zpracovává 

a vyhodnocuje údaje. 

Mzdy řidičů nelze v ţádném případě sniţovat. Řidič je schopen velkou měrou 

ovlivňovat provozní náklady vozidla. Je proto třeba neustále zvyšovat jejich profesní 

schopnosti a motivovat je. Peníze, jako základní motivační prvek, kompenzují sociální 

dopady náročné řidičské profese. Kvalitní, dobře vedený a motivovaný řidič je zárukou 

nízkých provozních nákladů. Proto uţ samotný výběr potencionálních zaměstnanců musí být 

velmi obezřetný, aby si obě strany, zaměstnavatel i zaměstnanec uvědomili, jaké vysoké 

hodnoty jsou předávány a přebírány k výkonu práce. 
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2.2.9 Efektivita dispečerského řízení 

Efektivní dispečerské řízení neznamená pouze maximální vytíţení vozidel za 

maximální ceny. Je třeba zajistit, aby všechna vozidla a všichni řidiči byli maximálně 

vytíţeni. V silniční nákladní dopravě jsou limitující sociální předpisy, které omezují práci 

osádek vozidel a stanovují bezpečnostní přestávky. Konkrétně se jedná o Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, které nahrazuje nařízení Rady (EHS) 

č. 3820/85 a č. 3821/85 o harmonizaci určitých sociálních a právních předpisů v silniční 

dopravě 

Součástí dispečerského řízení je i eliminace prázdných jízd. On-line informační 

systém napomáhá dispečerům okamţitě alokovat polohy vozidel a zvolit řidiče s vozidlem, 

který a které je na základě výše uvedených poţadavků nejvhodnější. 
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3 Sledovací a informační systémy 

21. století je charakteristické pro rozvoj informačních technologií. Nejinak tomu je 

v dopravě. Vozový park dopravců se neustále rozrůstá a jsou na něj kladeny stále vyšší 

nároky. Řidič, jako základní článek dopravního procesu, je vystaven mnoha poţadavkům, 

které musí splňovat. Dopravci hledají efektivní nástroj, který by jim umoţnil plánovat, řídit 

a kontrolovat komplexní výkon dopravních sluţeb a přeprav.  

Mezi klíčové výzvy patří:  

 Provozní efektivita: 

o hodiny čekání, 

o zpoţdění fakturace, 

o zbytečné kilometry, 

o duplicitní zadávání dat. 

 Management provozních nákladů: 

o ceny paliva, 

o daně a poplatky, 

o podvody a krádeţe, 

o komunikační náklady. 

 Spokojenost zákazníka: 

o vysoká očekávání, 

o přístup k informacím, 

o nové sluţby. 

 Soulad s předpisy: 

o digitální tachograf, 

o čas práce a řízení. 

 Personál 

o stres, 

o stále více práce, 

o plánování, 

o sníţení administrativy. 

 Bezpečnost 

o nehody, 

o kontrola pracovního času. [11]  
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A právě tyto výzvy pomáhají řešit informační přepravní systémy v dopravě. Jedná se 

o sloţku inteligentních dopravních systémů ITS (Inteligent Transport Systems), které 

umoţňují zefektivnit celý dopravní proces. Tyto systémy integrují informační a komunikační 

aplikace s cílem zvyšovat kvalitu dopravního procesu, optimalizovat trasy vozidel, zvýšit 

bezpečnost dopravy a sniţovat náklady. 

V Evropě pomáhají inteligentní dopravní systémy a sluţby zlepšit kaţdý článek 

dopravního řetězce. Rovněţ tak pomáhají sniţovat negativní působení na ţivotní prostředí. 

Lze jmenovat provozovatele uţitkových vozidel, jednotlivé řidiče a uţivatele osobní veřejné 

dopravy, kteří mají jiţ dnes prospěch z ITS, nemluvě o provozovatelích dopravní 

a telekomunikační infrastruktury a veřejných institucích, kteří rovněţ mohou mít přínos 

z těchto inovací. Mnozí z těchto lidí si ani neuvědomují, jaký druh techniky jim usnadňuje 

cestování. Inteligentní dopravní systémy a sluţby zahrnují široké spektrum systémů a sluţeb, 

ţe se jejich uţivatelé nemusí vţdy shodovat s názorem na jejich spojitosti s tímto termínem. 

[7]  

3.1 Telematika 

Podle odborníků z ČVUT se dá telematika charakterizovat jako systémově inţenýrský 

obor, zabývající se tvorbou a účelným vyuţitím informačního prostředí pro homeostatické 

procesy (kompenzace rušivých vlivů pro zachování silných procesů dle definovaných kritérií, 

např. komfort, ekonomika, atd.) územních celků, aţ po globální síťová odvětví. [8]  

„Telematika je výsledek konvergence a následné postupné syntézy telekomunikačních 

technologií a informatiky za podpory manažerské ekonomiky a matematických metod tvorby 

a řízení komplexních systémů. Efekty telematiky jsou založeny na synergismu všech výchozích 

oborů a projevují se v širokém spektru uživatelských oblastí, od multimediální komunikace 

jednotlivců až po inteligentní využívání a řízení globálních síťových odvětví, jako jsou např. 

doprava, spoje a veřejná správa. Pokročilá telematika je ve svých aplikacích jednou 

z důležitých podmínek vzniku znalostní společnosti, konstituuje pro ni inteligentní prostředí 

a umožňuje na bázi získaných informací extrahovat znalostní popisy složitých systémů.“ [8]  
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3.1.1 Dopravní telematika 

Dopravní telematika integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním 

inţenýrstvím za podpory ostatních souvisejících vědních oborů (ekonomika, teorie dopravy, 

systémové inţenýrství, atd.). Cílem dopravní telematiky je, aby se při dané infrastruktuře 

zvýšily přepravní výkony a efektivita dopravy, stoupla bezpečnost a zvýšil se komfort 

přepravy. [8]  

Pojem dopravní telematika zahrnuje informační a telekomunikační podporu 

dopravního procesu. Dopravní telematika je účelným nástrojem pro dosaţení cíle 

optimalizace homeostatických procesů území. Správná implementace dopravní telematiky 

musí nutně vycházet z detailní analýzy stávající dopravní situace a stanoveného jasného 

řešení cíle (dopravní politika města, regionu, státu). Potom je moţno vyuţít nástrojů dopravní 

telematiky pro realizaci těchto cílů. [8]  

Inteligentní dopravní systémy lze sledovat v těchto rovinách:
1
 

 služby pro cestující a řidiče (uživatelé) - například informace o dopravních cestách, 

dopravních spojích, dopravní informace prezentované řidičům prostřednictvím 

informačních systémů na dálnicích, dopravní informace presentované prostřednictvím 

rádia, televize nebo Internetu, informace zasílané řidičům do automobilů (dynamická 

navigace, atd.), služby mobilních operátorů, atd.  

 služby pro správce infrastruktury (správci dopravních cest, správci dopravních 

terminálů) - sledování kvality dopravních cest, řízení údržby infrastruktury, sledování 

a řízení bezpečnosti dopravního provozu, ekonomika dopravních cest, atd.  

 služby pro provozovatele dopravy - volba dopravních cest a nejvýhodnějších tras, 

řízení oběhu vozidlového parku, údržba vozidel, diagnostika vozidel, dodávka 

náhradních dílů, atd.  

                                                 
1
 Převzato z: Inteligentní dopravní systémy v podmínkách dopravně-telekomunikačního prostředí České 

republiky [online]. 2001 [cit. 2011-04-02]. Základní definice dopravní telematiky. Dostupný na WWW: 

<http://www.lt.fd.cvut.cz/its/rok_2001/hlavni.htm>. 
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 služby pro státní a veřejnou správu - napojení systémů dopravní telematiky na veřejný 

informační systém UVIS, sledování a vyhodnocování přepravy osob a nákladů, řešení 

financování dopravní infrastruktury (fond dopravy), nástroje pro výkon dopravní 

politiky měst, regionů, státu, atd.  

 služby pro bezpečnostní a záchranný systém (IZS - integrovaný záchranný systém) -

propojení systémů dopravní telematiky na integrovaný záchranný systém 

a bezpečnostní systémy státu, zabezpečení lepšího organizování prací při likvidaci 

havárií, nehod, zvýšení prevence proti vzniku mimořádných událostí s ekologickými 

důsledky, atd.  

 služby pro finanční a kontrolní instituce – (pojišťovny a leasingové společnosti) - 

elektronická identifikace vozidel a nákladů, sledování a vyhledávání odcizených 

vozidel elektronické platby za poskytnuté ITS služby atd.“ [8]  

3.2 Informační přepravní systémy 

Informační a sledovací systémy umoţňují komplexní a dynamickou zprávu vozového 

parku. Poskytují informace pracovníkům na všech úrovních řízení. Výrazně zjednodušují 

práci a poskytují přesné a prokazatelné informace.  

Dispečer má pod neustálým dohledem pohyb vozidel, jejich historické polohy 

a informace o stavu řidičů. On-line komunikace mezi dispečerem a řidičem umoţňuje 

operativní řízení vozidel dle aktuální situace. Technikovi poskytuje aktuální informace 

o stavu vozidla, servisních intervalech a umoţňuje stahovat záznamy z digitální karty řidiče 

a tachografu. Management společnosti má pod kontrolou ekonomická data týkající se 

spotřeby pohonných hmot, AD-Blue a mnoho dalších parametrů. 

 

3.2.1 Podrobný popis funkcí 

Následující část práce se podrobně věnuje přepravním informačním systémům, výčtem 

jejich funkcí a obecnou technickou architekturou. 
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 Sledování spotřeby pohonných hmot 

 V oblasti řízení pohonných hmot jsou monitorovací systémy schopné poskytnout 

veškeré potřebné údaje. Jedná se především o tankování, průměrnou spotřebu, celkovou 

spotřebu vztaţenou k určitému období a změnu stavu paliva v nádrţi. Mnoţství paliva 

v nádrţi hlídá elektronický palivoměr. Zařízení umoţňuje měřit spotřebu paliva přídavných 

zařízení, jako je PTO nebo nezávislé topení. Takto kompletní informace umoţní odhalit 

případné krádeţe pohonných hmot. Některé systémy jsou schopny měřit hladinu a spotřebu 

AD-Blue, princip je stejný jako v případě pohonných hmot. 

Monitorovací systém zaznamenává, zpracovává a vyhodnocuje údaje. Pokud dojde 

k tankování či úbytku zaznamenaná hodnota je zvýrazněna. Systém umoţňuje stanovit vlastní 

normospotřeby, zpřesnit normospotřeby jednotlivých samostatně měřených přídavných 

zařízení a následné porovnání reálné spotřeby s normou. Výsledek v systému představuje 

vyhodnocení skutečné spotřeby paliva s rozdělením na ujetou vzdálenost, běh motoru na 

prázdno, běh přídavných zařízení (nezávislé topení, PTO) a porovnání hodnot s optimálně 

nastavenou spotřebou PHM. Dokáţe porovnat skutečně natankované mnoţství pohonných 

hmot naměřené čidlem v nádrţi s výkazy z čerpacích stanic. Prokazatelně lze zkontrolovat, 

zda skutečně všechna tankování proběhla a v jakém mnoţství. Pro rychlou kontrolu 

případných podezřelých úbytků a nadměrných spotřeb lze sledovat pohyb paliva, spotřebu, 

tankování a odčerpání paliva v závislosti na čase a výkonu vozidla. [4]  

V kombinaci s údaji z CAN-BUS sběrnice nebo FMS brány lze získat údaje přímo 

z řídící jednotky vozidla. Kaţdé vozidlo má v řídící jednotce nahrané informace 

o charakteristice motoru, ke kterým se systém připojením na CAN-BUS / FMS bránu dostane 

a umoţňuje jejich okamţité vyhodnocování. Díky těmto datům lze sledovat techniku jízdy 

a chování řidiče za účelem sníţení spotřeby paliva. Sledují se především tyto údaje: 

o otáčky motoru (přetáčení motoru, vysoké otáčky při studeném motoru), 

o volnoběh (doba běhu motoru na volnoběh), 

o překročení rychlosti (jízda rychlostí vyšší neţ nastavená hodnota), 

o spotřeba paliva (průměrná a celková spotřeba v určitém časovém úseku), 

o hladina paliva v nádrţi, 

o volný dojezd (vyuţití kinetické energie). 
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 Poloha GPS 

Satelitní technologie GPS spolu s technologií GSM umoţňuje on-line sledování 

vozidel. Dispečer vidí na monitoru přesnou polohu vozidla, včetně historických poloh 

a aktuálního směru a rychlosti jízdy vozidla. Dispečer si můţe zvolit, která vozidla chce na 

mapě vidět. Samozřejmostí je vyhledávání vozidel podle RZ nebo přidělených podnikových 

čísel. Společnosti, zabývající se sledováním vozidel, vyuţívají mapové podklady společností 

Navteq nebo Google Maps. Mapa je zpracována aţ do úrovně sítě ulic. 

Tuto sluţbu ocení nejenom dispečink, ale i zákazník, kterému lze dát přístupové údaje 

a můţe sledovat pohyb svého nákladu a příjezd na místo určení. Tyto přístupy můţe dopravce 

časově a funkčně omezit, aby se zabránilo sledování vozidel cizími subjekty. V praxi má tedy 

zákazník přístup k datům pouze, pokud je vozidlo v jeho sluţbách. 

Informační a přepravní systémy nabízejí sluţbu Geofencing. Jedná se o body zájmu, 

které si dispečink nastaví a po vjetí vozidla do dané oblasti se dispečerovi ohlásí alarm nebo 

je upozorněn textovou zprávou. Můţe se jednat o hraniční přechody, místa nakládky, 

vykládky, nebo zakázaná místa. Některé systémy jsou rozšířeny o funkci očekávaný příjezd, 

která vygeneruje alarm, pokud se vozidlo na toto místo nedostaví v zadaný čas. Další 

moţností je zákaz určitých činností v daném bodu zájmu. Můţe se jednat například 

o parkoviště, kde jsou časté krádeţe. Pokud řidič dělá na tomto místě přestávku, je na to 

dispečer okamţitě upozorněn. Mezi často uţívané funkce patří Corridor fencing. Vozidlo má 

určenou trasu, a pokud se od trasy odchýlí, je dispečink okamţitě upozorněn. 

 

Obrázek č. 8: Ukázka funkce Geofencing a Corridor fencing systému Transics 

 

Zdroj: [11]  
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 Elektronická kniha jízd 

 Telematické systémy poskytují přesné informace o provozu vozidla. Zaznamenávají 

veškeré pohyby a činnosti, čímţ jsou schopny generovat elektronickou knihu jízd. Jde 

o automatický výstup, který zaznamenává zadané činnosti. Zaznamenávány jsou místa a časy 

nakládek, vykládek, bezpečnostních přestávek, přechody hranic a doby jízdy. Doby jízdy jsou 

rozděleny na denní a noční, jejichţ zaznamenávání vyţaduje legislativa. Dále se evidují ujeté 

kilometry, stav pohonných hmot a tankování. Řidičům odpadá zdlouhavé vypisování 

papírových stazek a jejich odevzdávání na příslušném středisku. Po ukončení denního 

výkonu, nebo pracovního týdne, jsou informace odeslány k jejich dalšímu zpracování. Mezi 

výhody elektronických stazek patří:  

o generovaní on-line, 

o není nutné čekat na papírové dokumenty pro vyúčtování od řidiče, 

o mnoho informací je shromaţďováno automaticky: GPS, stav kilometrů, čas práce, 

ujetá vzdálenost, spotřeba paliva, 

o není nutno přepisovat údaje z papírových dokladů, 

o usnadnění práce administrativním zaměstnancům, 

o zrychlení fakturace a cash-flow, 

o přehled o stavu a vytíţenosti vozidel. 

 

 Časy řízení a odpočinku 

 Nařízení (ES) č. 561/2006 přísně stanovuje maximální dobu řízení, doby odpočinku 

a doby práce řidičů. Dodrţování tohoto nařízení je naprostou nezbytností, je tedy potřeba 

maximálně vyuţít zákonných mezí tohoto nařízení.  

 Informační přepravní systém umoţňuje dispečerům efektivnější řízení vozového parku 

a lepší vyuţití řidičů dle nařízení (ES) č. 561/2006. Dispečer má přehled o řidičích a jejich 

moţnostech. V případě volby přiřazení řidičů k určitým výkonům, volí dispečer 

nejvhodnějšího řidiče z hlediska „Nařízení“. Systémy jsou dále schopné sledovat časy řízení 

a odpočinku v určitých časových obdobích. Jedná se zejména o víkendové přestávky a dobu 

řízení za 14 dnů, která nesmí překročit 90 hodin. Jakékoli přestupky proti „Nařízení“ systém 

rozpozná a upozorní dispečink nebo řidiče. Tato funkce je k dispozici pouze u vozidel, 

vybavených digitálním tachografem. 
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Obrázek č. 9: Výkaz času práce a řízení systému Transics  

 

Zdroj: [11]  

 

 Komunikace 

 Poskytovatelé telematických dopravních systémů nabízejí, jako součást svých řešení 

i moţnost komunikace s vozidlem. Jedná se o komunikaci dispečer – řidič, řidič – řidič. 

Dispečink můţe řidiči posílat e-maily nebo textové zprávy. Komunikace je prováděna na 

základě technologie GPRS, uţivatel tedy neplatí účty za telefon, nebo posílání zpráv, ale 

pouze za objem skutečně přenesených dat. Komunikace prostřednictvím GPRS výrazně 

zlevňuje celkové náklady na komunikaci. Veškerá komunikace je komprimovaná 

a zašifrovaná. Archivace všech záznamů je samozřejmostí. Systém výrazně sniţuje zdlouhavé 

opisování objednávek do SMS, ale dispečer můţe objednávku dopravy přeposlat řidiči. Po 

přečtení informace systém odešle dispečerovi potvrzení o doručení a přečtení. Mezi 

nejdůleţitější přednosti patří:  

o jednoduchost, 

o efektivita, 

o rychlost, 

o transparentnost, 

o sníţení nákladů na komunikaci. 

 

 Inteligentní navigace a plánování trasy 

 Navigace je jednou z mnoha dalších sluţeb poskytovaných provozovateli 

telematických systémů. Jedná se o sofistikované navigace, vhodné přímo pro podmínky 

nákladní dopravy. Řidič do navigace zadá parametry, jako je celková hmotnost a výška 

soupravy a navigace najde nejvhodnější trasu. Navigace je schopná vyhledat trasu pro vozidla 

převáţející nebezpečné zboţí dle „Dohody ADR“. Pro disponenty je k dispozici funkce 

očekávaného příjezdu na místo určení. Navigace počítá i s omezenou dobou řízení 

a bezpečnostními přestávkami dle nařízení (ES) č. 561/2006. 



37 

 

 Dispečer můţe zadat do systému plánovanou trasu a odeslat ji řidiči. Na jakékoliv 

výchylky od plánované trasy je okamţitě upozorněn. Pokud si řidič nastaví navigaci ve 

vozidle, zobrazí se tyto údaje dispečerovi v elektronické mapě.  

 

Obrázek č. 10: Ukázka trasy nákladního vozu na dispečinku systému Transics. 

 

Zdroj: [11]  

 Management dokumentů 

 Instalace přenosného skeneru a faxu do vozidla umoţňuje okamţité faxování 

důleţitých dokumentů (nákladní listy, dodací listy, faktury) o přepravě do kanceláře. Řidiči 

umoţní přijímat objednávky a dokumenty týkající se dopravy. Dopravce můţe vyfakturovat 

objednavateli přepravu mnohem dříve, neţ při klasickém způsobu odevzdávání vyúčtování. 

Urychlí se tím fakturace a odpadnou zbytečné jízdy, kdy řidič hledá fax. Tato sluţba je vítána 

zákazníky, kteří mají okamţité potvrzení o bezproblémovém dodání zboţí. 

 

Obrázek č. 11: Přenosný scanner na dokumenty 

 

Zdroj: [11]  
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 Digitální tachograf 

 Nové nařízení komise EU č. 581/2010 nařizuje lhůty pro stahování dat z digitálních 

tachografů na nejpozději 90 dnů. Z karet řidičů na nejpozději 28 dnů. Účinnost nařízení je 90 

dnů od dne vyhlášení. V platnost vstoupilo 22. 7. 2010. Od toho dne pak bude moţné, a to 

i v zahraničí, aby kontrola na silnici při zjištění, ţe data nebyla stahována, mohla udělit sankci 

dopravci podle článku 10 odstavce 5 nařízení (ES) č. 561/2006. [14]  

Bez pouţití telematických systémů to znamená, ţe řidič musí nejpozději do 28 dnů 

vyčíst digitální kartu a kaţdých nejpozději 90 dnů musí technik stáhnout data z tachografu.  

 Telematické aplikace umoţňují vyčítání digitálních karet i hromadné stahování dat 

z tachografu pomocí technologie GPRS. Toto řešení odbourává manuální stahování karet 

technikem, stejně tak jako vyčítání dat z tachografu. Tímto odpadá stahování vozidel na 

stanoviště, nebo cesty technika za vozidlem, kvůli vyčítání dat. Zároveň jsou naplněny 

všechny zákonné poţadavky. 

 Všechny záznamy jsou archivovány a monitorovací systém je schopen data vyhodnotit 

nebo převést do formátu .xls k následnému zpracování jinými programy (Tagra). 

 Sledování teploty v mrazících nástavbách 

 Tato aplikace umoţňuje sledovat on-line teplotu vzduchu v chladících, mrazicích 

a vyhřívaných nástavbách vozidel. Dopravce má okamţitou kontrolu nad teplotou v nástavbě. 

Data mohou být zpřístupněna zákazníkovi, který má nepřetrţitou kontrolu nad průběhem 

přepravy. Data lze sledovat i zpětně. Systém tím zamezí případným sporům ohledně 

teplotního průběhu přepravy. V případě poklesu nebo náhlé změny teploty upozorní systém 

dispečink i řidiče.  

 Ostatní funkce 

 Monitorovací systémy mají mnoho dalších funkcí. Mezi ty nejdůleţitější patří 

sledování nápravového tlaku vozidel. Tato funkce omezí přetěţování vozidel a stres řidiče, 

který si nemá jinak moţnost ověřit hmotnost nákladu deklarovanou odesílatelem. V případě 

přetíţení odešle systém dispečinku a řidiči upozorňující alarm. Tato funkce je dostupná pouze 

po napojení na CAN-BUS / FMS bránu vozidla a je nutné, aby bylo vozidlo vybaveno 

příslušným technickým zařízením pro tyto funkce. 

Mezi další funkce patří moţnost sledování přípojných vozidel. Tuto funkci vyuţijí 

dopravci, kteří často mění přívěsy nebo návěsy, stejně tak jako pronajímatelé návěsů, kteří 
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mnohdy tahače ani nevlastní. Systém jim poskytuje informace, kolik kilometrů návěs za určité 

období najel a kde se aktuálně nachází. Na základě těchto informací můţe proběhnout 

fakturace za pronájem přípojné techniky bez fyzické kontroly počítadla stavu kilometrů. Tato 

zařízení nepotřebují vnější napájení. 

 Funkce plán servisu umoţní řidiči a technikovi sledovat nejrůznější servisní intervaly. 

Technik pak můţe efektivněji plánovat servisy vozidel, výměny olejů a další servisní úkony. 

Veškerá data o servisech jsou archivována a lze je přehledně zobrazit. V případě překročení 

daného intervalu vysílá systém řidiči a technikovi alarm. 

 Některé systémy disponují tzv. tlačítkem nouze. Toto tlačítko můţe řidič pouţít 

v případě ohroţení (dopravní nehoda, loupeţ, porucha) a systém rozešle alarm na 

předdefinovaná telefonní čísla a dispečink má prioritní informaci o ohroţení. 

3.2.2 Technologie 

 Telematické systémy pouţívají pro určení pozice sledovaného bodu technologii GPS. 

Pro přenos dat jsou nejčastěji pouţívány modemy GSM s vyuţitím GPRS přenosu dat, 

satelitní systém nebo SMS. Vozidlo je vybaveno dvěma anténami, jednou pro příjem signálu 

GPS a druhou pro odesílání dat z vozidla. Snímání provozních dat z řídících jednotek vozidel 

probíhá přes CAN-BUS nebo FMS bránu daného vozidla. 

Obrázek č. 12: Obecné schéma přepravních informačních systémů 

 

Zdroj: [11]  
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Schéma instalace telematického systému Dynafleet na palubě vozidla je zobrazeno na 

obrázku č. 13. Tento obrázek představuje zapojení u vozidel řady VOLVO FH/FM. Struktura 

zapojení je však u většiny poskytovatelů systémů stejná. 

Na řídící jednotku přepravního informačního systému jsou napojeny další periferie 

jako je elektronický hladinoměr nádrţí, skener, fax, digitální tachograf, couvací kamery, 

senzory nápravových tlaků, senzory teploty v nástavbě a další příslušenství. 

 

Obrázek č. 13: Schéma zapojení systému Dynafleet 2.0 

 

Zdroj: [13]  

 

 GPS (Global Position System)  

GPS je satelitní a radionavigační systém, který umoţňuje stanovit polohu a přesný čas 

kdekoliv na zemi. Provozovatelem tohoto systému je Ministerstvo obrany USA. Projekt byl 

zaloţen v roce 1973 a byl určen pouze pro vojenské účely. V 80. letech rozhodla vláda USA 

o uvolnění systému pro civilní vyuţití. Začátkem 90. let se systém stal plně funkční po celé 

planetě. Systém je schopný určit polohu s přesností jednotek centimetrů pro vojenské 

a jednotek metrů pro civilní vyuţití. 
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Celý systém GPS lze rozdělit na tři části: 

 kosmický segment, 

 řídící a kontrolní segment, 

 uţivatelský segment. 

Kosmický segment tvoří druţice, které vysílají signál s informací o čase a poloze. 

Hlavním úkolem kontrolního segmentu je sledování drah druţic a stavu jejich atomových 

hodin. Stará se o provádění korekcí v dráze letu i vysílaném signálu druţic a zajišťuje 

synchronizaci atomových hodin. Uţivatelský segment tvoří přijímač signálu GPS.  

Na základě informací z druţic provedou přijímače GPS výpočet polohy rychlosti 

a času. Komunikace je vţdy jednosměrná, přijímače signálu nemohou informace vysílat. 

V případě potřeby poslat tyto informace ven, musí být přijímač propojen s telekomunikační 

sítí (GPRS technologie), nebo pomocí druţicových datových přenosů. 

 

Obrázek č. 14: Moţnosti vyuţití GPS v dopravě 

 

Zdroj: [15]  
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Systém GPS je pro uţivatele zdarma. Největším uţivatelem tohoto systému je 

dopravní sektor. Kromě dopravy je systém GPS vyuţíván v těchto oblastech: 

o vesmír, 

o geodézie a mapování, 

o rekreace, 

o pozemní aplikace, 

o řešení a zvládání krizových situací, 

o časové sluţby, 

o vědecké aplikace. 

Obdobou systému GPS je ruský druţicový polohový systém GLONASS, který je 

určen primárně pro vojenské vyuţití. Evropský satelitní a radionavigační systém Galileo má 

být spuštěn v roce 2014. Princip jeho fungování je stejný jako u GPS a GLONASS. 

Administrativní část projektu bude sídlit v Praze. Systém Galileo by měl zbavit evropské 

země závislosti na systému GPS. [18]  

 

 GSM (Globální Systém pro Mobilní komunikaci) 

„GSM je buňkový radiotelefonní systém patřící do druhé generace mobilních systémů, 

který je plně digitální. Vývoj byl zahájen v roce 1982 na žádost organizace CEPT 

(Conférence Européennen des Poste set Telecommunications), která zřídila pracovní skupinu 

GSM. Na vývoji tohoto celoevropského systému se podílela také organice ETSI (European 

Telecomuminucations Standards Institute), která v roce 1991 vydává první doporučení GSM. 

O rok později byl spuštěn komerční provoz a v roce 1993 již v Evropě existovalo 36 GSM sítí 

ve 22 zemích. Úspěch této sítě byl podmíněn volně přístupnými doporučeními a hlavně 

vzájemně slučitelnými komponenty od různých výrobců. 

Z počátku se systém používal hlavně pro přenos hlasu, ale díky digitálnímu přenosu 

lze jednoduchým způsobem faxovat, přijímat a vysílat data. GSM systém je dostatečně 

flexibilní, aby do něj mohly být implementovány další služby jako je HSCSD (High Speed 

Circuit Switched Data), který zvyšuje základní přenosovou rychlost nebo GPRS.“ [20]  
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 GPRS (General Packed Ratio Service) 

Sítˇ GSM je určena hlavně pro telefonní hovory. Datové přenosy lze v této síti také 

realizovat, ale přenosová rychlost není příliš vysoká. Standardní přenosová rychlost v rámci 

GSM sítě je 9,6 kbit/s, pokud oslabíme mechanismy, které zajišťují přenos, můţeme 

dosáhnout rychlosti 14,4 kbit/s. Tato sluţba se jmenuje CSD. Kvůli pomalému přenosu byla 

institutem ETSI standardizována nová sluţba zaloţená na principu přepojování paketů, 

GPRS. Tato sluţba patří do tzv. 2,5 G generace GSM, je to přechod mezi druhou a nově 

nastupující třetí generací. Testy probíhaly dva roky a první veřejný datový přenos byl spuštěn 

v roce 2000. Tím, ţe GPRS pracuje na principu přepojování paketů, přináší zásadní změnu 

v charakteru nabízených sluţeb. Na rozdíl od CSD nebo HSCSD se zde neplatí za dobu 

existence spojení, ale pouze za objem přenesených dat. Protoţe tato technologie pracuje 

s pakety, které jsou odbavovány samostatně, je tato sluţba rychlejší. Abychom mohli sluţbu 

GPRS vyuţívat, museli operátoři provést rozsáhlé a velmi nákladné změny v architektuře 

mobilní sítě. [19]  

GPRS technologie vyuţívá volné timesloty, které nejsou vyuţity pro hovor v síti 

GSM. Teoreticky můţe operátor přiřadit účastníkovi aţ 8 timeslotů, v takovém případě je 

přenosová rychlost 171,2 kbit/s. [19]  

 

 CAN - BUS 

 Na začátku osmdesátých let vznikla potřeba přenosu informací mezi jednotlivými 

dílčími moduly vozidla. Ţádné z tehdy dostupných řešení nebylo vhodné, proto inţenýři firmy 

Robert Bosch GmbH vyvinuly nové řešení, známé pod názvem CAN (Controller Area 

Network). 

 Toto řešení umoţnilo propojit několik desítek aţ stovek modulů nejenom 

v automobilovém průmyslu, ale i v oblasti průmyslové automatizace a dalších oblastech. 

Komunikace na CAN je řešena přenosem shluků dat nazývaných rámce. Uţitečná data 

přenášená rámcem jsou zakódována v 64 bitech. Maximální přenosová rychlost sběrnice 

CAN-BUS je 1 Mbit/s. První vozidla vybavená sběrnicí CAN vyjela v roce 1992. Dnes jsou 

touto sběrnicí vybavena všechna moderní vozidla. [17]  
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Obrázek č. 15: Schéma připojení na řídící jednotku vozidla přes CAN-BUS. 

 

Zdroj: [11]  

 

 FMS Gateway (Fleet management system) 

 Český překlad FMS brána je elektronické zařízení schopné číst data řídící jednotky 

vozidla a tato data překládat do standardního FMS formátu (J1939). FMS rozhraní má tyto 

základní funkce: 

o funguje jako firewall vozidlové datové sítě, 

o překládá data do FMS standartu, 

o filtruje data. [16]  

FMS brána se pouţívá v těch případech, kdy se dodavatel telematických systému 

nemůţe připojit na sběrnici CAN-BUS, která poskytuje údaje z řídící jednotky vozidla. [3]  

 

Obrázek č. 16: Schéma připojení na řídící jednotku vozidla přes FMS bránu 

 

Zdroj: [11]  
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4 Komparace a výběr systému 

 Tato část práce se věnuje nárokům a poţadavkům společnosti Kristensson s.r.o. na 

informační přepravní systém. Tyto systémy nabízejí široké spektrum sluţeb. Veškeré důleţité 

funkce jsou uvedeny v předchozí kapitole. Tato část práce se věnuje výběru dodavatelů 

telematických sluţeb do uţšího okruhu, ze kterého bude vybrán nejlepší a finančně vyváţený 

systém.  

4.1.1 Specifikace poţadavků společnosti Kristensson s.r.o. 

 Na trhu sledovacích systémů působí mnoho společností nabízející nejrůznější portfolio 

sluţeb. Někteří nabízejí pouhé sledování vozového parku, nebo kontrolu úbytků pohonných 

hmot. Společnost Kristensson,s.r.o. ale hledá poskytovatele komplexních sluţeb, spojených 

s informačními přepravními systémy.  

Nejprve je však nutné definovat rozsah aplikací, které společnost Kristensson s.r.o. od 

těchto systémů očekává. Mezi priority patří: 

 Sledování ekonomiky provozu - aplikace pomůţe sníţit náklady na pohonné hmoty. 

Prokazatelně zdokumentuje řidičovu neúspornou jízdu a odhalí špatné řidičské návyky 

 Sledování polohy vozidel - aplikace zefektivní dispečerské řízení a poskytne 

zákazníkovi novou sluţbu, kde můţe on-line sledovat průběh přepravy zboţí 

 Časy řízení a odpočinku - umoţní dispečerům lépe plánovat nasazení řidičů na 

jednotlivé výkony a sledovat doby odpočinku. 

 Stahování dat z karty řidiče a elektronického tachografu - zjednoduší technikovi 

dodrţení evropského nařízení (ES) č. 581/2010 a odstraní se marné jízdy vozidla na 

stanoviště, za účelem získání těchto dat. 

 

Mezi funkce, které pro společnost Kristensson s.r.o. nejsou prioritní, ale v případě 

představení jejich funkčnosti a následné praktické aplikace by je zavedla, patří: 

 Komunikace - společnost má v současnosti v provozu dobrý komunikační systém na 

bázi SMS. Management společnosti Kristensson,s.r.o., nevidí velký přínos 

v komunikaci přes informační přepravní systém. 
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 Management dokumentů - sluţba by zjednodušila zasílání dokumentů řidiči 

a zároveň by umoţnila dispečerům nebo administrativním pracovníkům mít aktuální 

dokumenty o přepravě a nemuseli by čekat na odevzdání DZVV od řidiče. 

 Elektronická kniha jízd - sniţuje administrativní práci řidiče a zjednodušuje 

zpracování stazek od řidičů.  

Na základě těchto parametrů byl hledán nevhodnější dodavatel telematických sluţeb 

pro společnost Kristensson,s.r.o. Vzhledem ke sloţení vozového parku, kde 87 % vozidel 

tvoří značka Volvo, byl pro komparaci vybrán systém Dynafleet společnosti Volvo. Dále byla 

oslovena belgická společnost Transics, která je dlouholetým evropským dodavatelem 

komplexních telematických sluţeb. Další společnost GX Solutions a.s. a její aplikace 

GX TRUCK byla vybrána na základě dobrých referencí ostatních autodopravců.  

Tyto společnosti nabízejí dle autorova názoru optimální a komplexní sluţby pro 

nákladní autodopravce. Následující část je věnována jednotlivým systémům těchto tří hráčů 

a jejich specifickým vlastnostem, které se liší, nebo jsou výrazně lepší či horší, neţ obecné 

vlastnosti těchto systémů, popsané v předchozí kapitole. 

Předpokladem pro výběr daného systému bude splnění všech výše uvedených 

poţadovaných podmínek. Dalším parametrem pro výběr systému bude návratnost investice, 

spojené s pořízením těchto systémů a měsíční paušál za poskytované sluţby. 

4.1.2 Představení jednotlivých systémů a jejich specifické odlišnosti 

Tato kapitola se věnuje specifickým odlišnostem jednotlivých systémů. Základní 

princip fungování všech tří systému pracuje na stejné technologii, kombinaci GPS a GSM. 

Všechny systémy nabízejí následující funkce, které jsou popsány v obecných vlastnostech 

systémů: 

 sledování spotřeby pohonných hmot a AD-Blue, 

 monitorování vozidel a sledování jejich trasy, 

 údaje o dobách řízení a odpočinku, 

 stahování dat z digitálních tachografů a karet řidiče, 

 management dokumentů, 

 elektronická stazka. 
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4.1.3 Dynafleet 2.0 

 Společnost Volvo Trucks byla prvním výrobcem nákladních vozidel na světě, která 

svým zákazníkům nabídla telematické sluţby. První informační přepravní systém 

Dynafleet 1.0 byl poprvé uveden na trh v roce 1994 s nově nastupující řadou dálkových 

vozidel Volvo FH12 / FH16. Za svou sedmnáctiletou historii se systém výrazným způsobem 

změnil a nabídl mnoho nových revolučních prvků. Systém Dynafleet společnosti Volvo byl 

osazen do více neţ 40 000 vozidel značek Volvo a ostatních. 

 Nejnovější verze Dynafleet 2.0 je oproti předchozím verzím ještě více uţivatelsky 

přívětivá. Zjednodušení ovládání systému, vyhledávání vozidel a vyhodnocování ekonomiky 

jízdy vozidel posouvá systém společnosti Volvo o krok dále. Mapy společnosti Navteq 

nahradili uţivateli ţádané mapy Google. Sledovat vozidlo mohou díky systému Dynafleet 

nyní i zákazníci dopravních společností, vybavených tímto systémem prostřednictvím funkce 

Customer tracking. 

Systém Dynafleet 2.0 je na rozdíl od svých konkurentů (Transics, GX Truck) uzavřený 

a kompletní produkt. Zákazník nemůţe systém dále rozvíjet podle svých eventuálních 

odlišných poţadavků.  

 

VÝHODY 

 Sledování spotřeby pohonných hmot  

Mezi největší klady systému Dynafleet patří sledování ekonomiky provozu. Tento 

systém přehledně sleduje a barevně vyhodnocuje ekonomiku jízdy a poukazuje na řidičovy 

konkrétní chyby. Dopravce (technik nebo ekonom) zadá do systému vstupní parametry, jako 

je charakter provozu (městská doprava, regionální doprava, dálková doprava) a zadá 

poţadované sledované období. Systém vyhodnotí styl řidičovy jízdy a rovnou znázorní 

informace, kolik litrů nafty bylo propáleno zbytečně, díky řidičově neekonomické jízdě. 

 Dopravce tak můţe řidiči předloţit účet za jeho neefektivní chování, najít kompromis 

s cílem zlepšit ekonomiku provozu, nebo s ním v krajním případě rozvázat pracovní poměr. 

Jednoduchost a přehlednost, se kterou společnost Volvo zpracovala sledování ekonomiky 

provozu, řadí systém Dynafleet v této oblasti na nejvyšší příčku. Díky moţnosti napojení na 

FMS bránu, můţe systém vyhodnocovat spotřebu a ekonomiku provozu i u ostatních značek 

vozidel.  
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 Sledování 

 V oblasti sledování vozidel nejsou mezi výrobci sledovacích zařízení velké rozdíly. 

Kaţdý uţivatel si zvykne na uţivatelské prostředí daného systému. Společnost Volvo se 

rozhodla pro změnu mapových podkladů na Google mapy, které jsou uţivatelsky jednoduché 

a oblíbené. 

 Správa vozidel 

 Systém umoţňuje plánovat servisy a periodické výměny provozních kapalin. Technik 

můţe zjistit z Dynafleetu kompletní informace o vozidle. V blízké budoucnosti chce 

společnost Volvo rozšířit tento systém o on-line diagnostikování stavu vozidla. Servis nebo 

dopravce by tedy mohl zjistit aktuální závady vozidla a nahlásit je automaticky na Volvo 

servis, který najde řešení.  

 

NEVÝHODY 

 Uzavřený systém  

Na rozdíl od konkurence je systém Dynafleet uzavřený, nelze ho tedy dále uţivatelsky 

vyvíjet a integrovat na určité speciální dopravní sluţby (svoz dřeva, doprava celulózy atd.). 

Tato funkce integrace je pouţitelná pouze u komunikační části sledovacího systému.  

 Komunikace 

Obecně komunikace je slabším článkem produktu Dynafleet. Jedná se o prostou 

výměnu zpráv mezi dispečerem a řidičem nebo mezi řidiči navzájem. Konkurence například 

nabízí předdefinované menu palubního zařízení, kdy řidič musí nejprve vyplnit stav vozidla, 

informace o nákladu a další data o přepravě. Dispečer má tedy vţdy kompletní informace 

o vozidle a přepravě. 

 Elektronická stazka 

 Společnost Volvo sice u svého systému nabízí moţnost vytváření elektronické stazky, 

ta není však moc přehledná a neposkytuje údaje, které společnost Kristensson s.r.o. potřebuje. 

Pro uzavřenost systému se s touto skutečností nedá nic dělat.  
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 Technická základna 

Obrázek č. 17: Komponenty systému Dynafleet 2.0 

 

Zdroj: [13]  

1. Tlačítko nouze (přivolá Volvo Action Service). 

2. Ovládací prvek. 

3. Navigační a komunikační display. 

4. Ovládací jednotka Dynafleet.  

5. Řídící jednotka Dynafleet. 

6. Klávesnice.  

 

CENA 

Cena na zavedení a instalaci přepravního a informačního systému se skládá z ceny za 

technická a softwarová zařízení, vlastní montáţ, měsíční poplatky a z ceny na zavedení 

a implementaci. 

 Podle rozsahu poţadovaných sluţeb si můţe zákazník společnosti Volvo vybrat ze 

čtyř balíčků funkcí. Následující tabulka znázorňuje moţnosti a funkce jednotlivých balíčků. 
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Tabulka č. 1: Nabízené balíčky systému Dynafleet 2.0 

Sluţby pro kancelář PERFORM LOCATE OPERATE NAVIGATION 

VÝKAZY - umoţňují sledování  

a analýzu vyuţití vozidla (jízdní 

výkony, spotřeba paliva, styl jízdy 

řidiče, atd.). 

X X X X 

Sledování výkonu řidiče.  X*  X* X X 

Podrobné sledování aktivit řidiče.  X x X 

Mapy - sledování aktuální polohy. X X X X 

Posílání zpráv, sms a emailů.   X X 

Sluţby pro řidiče PERFORM LOCATE OPERATE NAVIGATION 

Asistenční tlačítko. X X X X 

Zpětná vazba na výkon vozidla.  X X X 

Sledování doby řízení a odpočinku.  X X X 

Upozornění na nedodrţení směrnice  

č. 561/2006. 
  X X 

Komunikace s kanceláří přes sms.   X X 

Navigace.    X 

Měsíční paušál 320 Kč 540 Kč 670 Kč 800 Kč 

*pouze u vozidel s digitálním tachografem   

Zdroj: [12] , autor 

 

o Montáţ je prováděna v servisech Volvo 

o Cena montáţe do vozidla Volvo: 13 600 Kč 

o Cena montáţe do vozidel ostatních značek: 21 450 Kč 

o Průměrná cena montáţe do jednoho vozidla: 14 613 Kč 

 

VÝSLEDNÁ CENOVÁ KALKULACE VOLVO DYNAFLEET 2.0. 

Tabulka č. 2: Kalkulace produktu Dynafleet 2.0 

Kalkulace na 1 vozidlo 

Cena montáţe 14 613 Kč 

Cena zařízení a software 17 300 Kč 

Cena implementace 0 Kč 

Celková pořizovací cena 31 913 Kč 

Měsíční provozní náklady 730 Kč 

Zdroj: autor 
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4.1.4 Transics 

Belgická společnost Transics International NV byla zaloţena v roce 1991 a patří mezi 

přední dodavatele dopravních telematických sluţeb. V současnosti má společnost více neţ 

1000 zákazníků a více neţ 80 000 instalací svých produktů do vozidel. [11]  

 Společnost Transics svoje produkty neustále vyvíjí a hledá nová řešení, která by ještě 

více zefektivnila provoz dopravních firem. Systém Transics má otevřenou strukturu, která 

umoţňuje lepší integraci systému přesně podle poţadavků zákazníka. Společnost klade velký 

důraz na zákaznickou podporu a detailní pochopení potřeb zákazníků. 

 Nejnovější generace přepravních informačních systémů společnosti Transics obsahuje 

inteligentní palubní počítač TX-MAX, jehoţ prostřednictvím řidič zadává veškeré informace 

o přepravě, komunikuje s dispečerem, slouţí jako navigace, ale také zjistí své špatné řidičské 

návyky.  

 

VÝHODY 

 Otevřený systém 

 Velkým kladem systému Transics je jeho otevřenost a moţnost implementace na 

jakýkoliv druh dopravy, přesně podle poţadavků zákazníka. Pro tým inţenýrů společnosti 

Transics není nic nemoţné. Tato funkce nenajde příliš velké uplatnění při provozování MKD, 

je však vítána dopravci celulózy, dopravci dřeva nebo například hromadných substrátů, kdy je 

dopravce povinen prokázat původ zboţí. 

 Komunikace  

 Systém má velmi dobře propracovanou komunikaci mezi řidičem a dispečerem. Řidič 

musí při aktivaci systému vyplnit dopravcem (dispečerem, technikem) nadefinované otázky. 

Dispečer a technik má tak neustále čerstvé informace o vozidle a řidiči.  

 Objednávkový systém 

 Vzhledem k otevřené struktuře systému jsou inţenýři společnosti Transics schopni 

synchronizovat e-mailem přijaté objednávky na dopravu a přetransformovat ji na dopravní 

příkaz pro řidiče. Tato funkce pomůţe zrychlit dispečerské řízení a odstraní zdlouhavé 

opisování objednávek. Pouţitelná je pouze u objednávek, přijatých e-mailem a u objednávek, 

které jsou pro tento účel přizpůsobeny.  
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 Sledování polohy GPS 

 Systém Transics nabízí mnoho doplňkových a sofistikovaných sluţeb v oblasti 

sledování vozidel. Jedná se například o Geofancing nebo Corridor Fancing. 

 Palubní počítač TX-MAX 

 Palubní počítač slouţí jako komunikační a navigační jednotka. Jeho pomocí je moţné 

stahovat také digitální karty řidičů a mnoho dalších aplikací. Odlišnost od ostatních systémů 

spočívá v tom, ţe počítač analyzuje řidičův jízdní styl a zobrazuje ho na monitoru. Řidič tak 

okamţitě vidí svoje chyby na display a můţe je eliminovat. Tato funkce by měla vést ke 

sníţení spotřeby pohonných hmot. 

 

NEVÝHODY 

 Sledování spotřeby PHM 

 V oblasti sledování a vyhodnocování spotřeby pohonných hmot neposkytuje systém 

ucelená a přehledně seřazená data, jako konkurenční systém společnosti Volvo, který zároveň 

automaticky vyhodnocuje řidičův jízdní styl a sestavuje účet zbytečně spotřebovaných litrů 

nafty. Velké mnoţství tabulek s mnoha i zbytečnými informacemi, dělá systém sloţitým 

a nepřehledným.  

 Technická základna 

  Struktura a funkce systému Transics je stejná jako u systému Dynafleet společnosti 

Volvo i u systému GX Truck. Jedná se o kombinaci technologií GPS a GSM. Na rozdíl od 

společnosti Volvo pouţívá Transics jedno zařízení, které slouţí jako vstupní zařízení, zdroj 

informací a display zároveň. Zákazník má moţnost volby mezi dvěma palubními počítači. 

Novější se jmenuje TX-MAX a je ovládán velkým dotykovým displayem a starší Quattro plus 

má klasická tlačítka a menší display. 
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Obrázek č. 18: Palubní terminály Transics (Quattro plus, TX - MAX) 

 

Zdroj: [11]  

 

 Palubní počítače jsou spojeny s řídící jednotkou systému a digitálním tachografem. 

Pomocí přenosů GSM jsou přijímána a odesílána veškerá data. 

 

CENA 

o Montáţ je prováděna techniky společnosti Transics na smluveném místě 

o Cena montáţe do vozidla Volvo: 9000 Kč 

o Cena montáţe do vozidel ostatních značek: 9 000 Kč 

o Průměrná cena montáţe do jednoho vozidla: 9 000 Kč 

 

VÝSLEDNÁ CENOVÁ KALKULACE TRANSICS 

Tabulka č. 3: Kalkulace produktu Transics 

Kalkulace na 1 vozidlo 

Cena montáţe 9 000 Kč 

Cena zařízení a software  46 305 Kč 

Cena implementace 5119 Kč 

Celková pořizovací cena 60 424 Kč 

Měsíční provozní náklady 760 Kč 

Zdroj: autor 
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4.1.5 GX Truck 

Společnost GX Solutions vznikla spojením české firmy Axitech s.r.o. a slovenské 

firmy Genetech s.r.o., které se jiţ 14 let věnují oblasti monitorování vozidel. Portfolio 

nabízených sluţeb je opravdu široké, společnost nabízí komplexní řízení a sledování 

vozového parku. Společnost nabízí sledování nejenom dopravní techniky pouţívané 

v nákladní dopravě, ale i sledování a měření spotřeby stavebních strojů, manipulačních 

zařízení, komunálních vozidel a mnoho dalších. [9]  

 Systém GX Truck je schopen plnit veškerá přání zákazníků. Má otevřenou strukturu, 

stejně jako systém Transics, je tedy moţné systém přizpůsobit přesně dle přání zákazníků. Pro 

monitoring pouţívá mapy NAVTEQ. 

 

VÝHODY 

 Sledování nádrţí při vypnutém zapalování vozidla 

 Systém GX Truck pouţívá na rozdíl od konkurence, která monitoruje pouze 

spotřebované litry z řídící jednotky, ještě elektronický plovák, který kontroluje stav paliva 

v nádrţi. Tato aplikace okamţitě odhalí úbytky paliva z nádrţe ve vozidle, nebo v jakémkoliv 

motorovém stroji i s vypnutým klíčkem zapalování! Systém je na tuto skutečnost schopen 

ihned reagovat a poslat na vybraná telefonní čísla alarm o nepřirozeném úbytku paliva 

z nádrţe vozidla. 

 Elektronická kniha jízd 

 V oblasti vytváření elektronických stazek je systém na velmi dobré úrovni. Stazka je 

přehledná a v praxi velmi dobře pouţitelná. 

 

NEVÝHODY 

 Sledování spotřeby paliva 

Systém GX Truck nabízí mnoho informací týkající se spotřeby paliva. Výstupem je však 

velké mnoţství tabulek, které sice vykazují průměrnou spotřebu paliva, ale nepoukazují na 

řidičovy chyby. Sledování průměrné spotřeby nabízejí všechny systémy a dopravce je 

schopen si tuto spotřebu spočítat jednoduše sám, bez elektronických systémů. 
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 Technická základna 

 Systém principiálně funguje stejně jako konkurenční systémy Transics a Dynafleet 

společnosti Volvo. Je zaloţen na technologii GPS a GSM. Ve vozidle je zabudována řídící 

jednotka systému, která je napojena na duální anténu, umoţňující přijímat signál GPS 

a komunikovat prostřednictvím GSM. Na obrázku č. 19 je zobrazen dotykový monitor, který 

slouţí ke komunikaci s dispečinkem, navigací a obsahuje další aplikace. K tomuto monitoru 

lze připojit další periferie, jako je například přenosný scanner a fax.  

Obrázek č. 19: Palubní terminál GTS 

 

Zdroj: [9]  

 

CENA 

o Montáţ je prováděna techniky GX solutions ve vybraných servisech 

o Cena montáţe do vozidla Volvo: 8 790 Kč 

o Cena montáţe do vozidel ostatních značek: 8 790 Kč 

o Průměrná cena montáţe do jednoho vozidla: 8 790 Kč 
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VÝSLEDNÁ CENOVÁ KALKULACE GX TRUCK 

Tabulka č. 4: Kalkulace produktu GX Truck 

Kalkulace na 1 vozidlo 

Cena montáţe 8 790 Kč 

Cena zařízení a software 36 000 Kč 

Cena implementace 0 Kč 

Celková pořizovací cena 44 790 Kč 

Měsíční provozní náklady 710 Kč 

Zdroj: autor 

4.1.6 Porovnání systémů a vyhodnocení 

 Jak jiţ bylo uvedeno, všechny systémy splňují zadané základní podmínky. U systému 

Dynafleet byl vybrán balíček Perform, neboť balíček Locate neobsahuje poţadované údaje 

v zadávacích podmínkách. Produkty Transics a GX Truck nabízí mnoţství dalších funkcí, 

které dopravce nezadal pro výběrové řízení na výběr sledovacího systému. Inteligentní systém 

vyhodnocování spotřeby paliva a přehledné výkazy systému Dynafleet 2.0, kompenzují 

mnoţství dalších funkcí a otevřené vývojové prostředí konkurenčních systémů. Váhy 

jednotlivých kritérií a funkcí, které zadala společnost Kristensson s.r.o. pro vyhodnocení 

systémů jsou uvedeny v tabulce č. 5.  

Tabulka č. 5: Váhy a hodnocení jednotlivých vlastností 

Vlastnosti Váha 
Systém 

Dynafleet Transics GX Truck 

Sledování ekonomiky provozu 10 10 6 5 

Sledování polohy vozidel 6 6 5 5 

Časy řízení a odpočinku 4 6 8 7 

Stahování dat z karty řidiče a tachografu 5 5 5 4 

Komunikace 2 0 10 7 

Management dokumentů 2 0 10 8 

Elektronická kniha jízd 1 0 10 9 

Cena 10 8 4 6 

Měsíční paušál 8 8,1 7,2 6 

Zdroj: [10] , autor 

Pro vyhodnocení bylo pouţito vícekriteriálního rozhodování, konkrétně metody 

lineární dílčí funkce utility. 
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Tabulka č. 6: Přepočet pomocí metody vícekriteriálního rozhodování 

Vlastnosti 
Normovaná 

váha 

Systém 

Dynafleet Transics GX Truck 

Sledování ekonomiky provozu 0,208 0,208 0,042 0 

Sledování polohy vozidel 0,125 0,125 0 0 

Časy řízení a odpočinku 0,083 0 0,083 0,042 

Stahování dat z karty řidiče a tachografu 0,104 0,104 0,104 0 

Komunikace 0,041 0 0,041 0,029 

Management dokumentů 0,041 0 0,041 0,033 

Elektronická kniha jízd 0,021 0 0,021 0,019 

Cena 0,208 0,208 0 0,114 

Měsíční paušál 0,166 0,1 0 0,166 

Celkem  0,745 0,333 0,404 

Zdroj: autor 

Z uvedené tabulky č. 6 je zřejmé, ţe nejlepší nabídku představuje systém 

Dynafleet 2.0. Důleţitým parametrem pro výběr systému je tedy pořizovací cena a měsíční 

paušál. V tabulce č. 7 jsou přehledně zpracovány ceny za jednotlivé systémy. 

Tabulka č. 7 Komparace cen jednotlivých produktů 

 

Monitorovací systém 

Dynafleet 2.0 Transics GX Truck 

Pořizovací cena 989 303 Kč 1 873 144 Kč 1 388 490 Kč 

Měsíční paušál 730 Kč 760 Kč 710 Kč 

Zdroj: autor 

 

Z uvedených skutečností vyplývá, že nejlepší nabídku představuje společnost Volvo 

Truck Czech s.r.o. se svým systémem Dynafleet 2.0. 
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5 Aplikace ve firmě Kristensson, s.r.o. 

Na základě komparace a analýzy zkoumaných systémů byl zvolen systém společnosti Volvo 

Dynafleet 2.0. Po sepsání smlouvy o dodávce těchto systémů, bylo přikročeno k samotné 

realizaci a instalaci daného systému. 

 Montáţ systému do vozidel 

V lednu 2011 začala probíhat instalace do prvních vozidel. Instalaci prováděli 

autorizované servisy Volvo Truck Czech s.r.o. v Hradci Králové a Praze. Vozidla byla do 

servisů přistavována průběţně s tím, ţe datum spuštění bylo naplánováno na 1. 2. 2011. 

Montáţ probíhala o víkendech, aby nevznikla ekonomická ztráta, spojená s odstavením 

vozidel. 

 Instalace programového vybavení 

 Software Dynafleet 2.0 nebylo potřeba instalovat. Jedná se o internetovou aplikaci. 

Technik společnosti Volvo pouze vygeneroval uţivatelská jména a přístupová hesla. 

 Školení pro jednotlivé uţivatelské úrovně 

 V lednu proběhlo školení managementu, dispečerů a techniků. Byli seznámeni 

s obsluhou systému a jeho funkcemi. Jednalo se o školení jak teoretické, tak praktické. Data 

byla pouţita z prvních vozidel, do kterých byl systém nainstalován. 

 Koncem ledna proběhlo také školení řidičů. Byli seznámeni jednak s obsluhou 

systému a se správnou technikou ekonomické jízdy.  

 Zaváděcí provoz systému 

 Poslední lednový týden byl systém zkušebně spuštěn. Celý den byl dispečerovi 

a technikovi k dispozici odborník společnosti Volvo, který zodpovídal všechny dotazy 

a pomáhal s integrací systému do firmy.  

 Ostrý provoz systému 

 Prvním únorem byl úspěšně spuštěn systém Dynafleet 2.0.  

 Zhodnocení aplikace systému 

Společnost Kristensson s.r.o. dlouho zvaţovala zavedení informačního přepravního 

systému. Stále se rozšiřující vozový park však donutil management firmy zavést toto řešení, 

neboť uţ nebylo moţné dále sledovat veškerá data standardním způsobem. Jedná se hlavně 
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o monitorování vozidel, které bylo dříve výlučně na bázi mobilních telefonů a kontrola 

průměrné spotřeby nafty, která byla počítána manuálně a to na základě záznamu o provozu 

vozidla. 

Zavedením informačního přepravního systému se zlepšil zákaznický servis. Nyní 

můţe obdrţet zákazník aktuální informace o poloze vozidla, nebo můţe dostat přístupové 

údaje a sám vozidlo sledovat. Většina zákazníků této moţnosti vyuţívá. Tato sluţba umoţnila 

mírné sníţení nákladů na komunikaci. 

Samotná komunikace mezi řidiči a dispečerem probíhá jako doposud, prostřednictvím 

mobilních telefonů. Management firmy a dispečeři se domluvili, ţe stávající řešení je 

optimální. Řidiči jiţ nemusí dispečerovi hlásit informace o poloze, dobách řízení a odpočinku. 

Dispečer tyto informace získá ze systému Dynafleet. Tímto se sníţily náklady na komunikaci. 

Mírné sníţení nákladů na mobilní komunikaci by mohlo nastat v přápadě, kdyby probíhala 

veškerá komunikace prostřednictvím tohoto systému. Vyţadovalo by to však neustálé 

připojení dispečera k notebooku s internetem a to i mimo pracovní dobu. Tento důvod rozhodl 

o zachování současného stavu. Situace bude nadále analyzována a v případě potřeby by byl 

systém Dynafleet rozšířen o komunikační balíček. Je však potřeba zmínit, ţe určitá míra 

nákladů na mobilní komunikaci je fixní a v ní jsou započítány volné SMS a hlasové sluţby. 

Sníţení nákladů na mobilní komunikaci by tak bylo vykompenzováno vyšší cenou za sluţby, 

spojené s poskytováním systému Dynafleet. 

Spotřeba paliva a Ad-Blue je nyní pod okamţitou kontrolou. Technik okamţitě vidí 

veškerá data související se spotřebou. Přehledný výkaz všech vozidel, stejně tak jako 

jednotlivé detaily, je moţné uloţit a vytisknout. Sofistikovaný systém je schopen odhalit 

řidičovy špatné návyky, související s technikou jeho jízdy. Lze přesně vyčíslit škodu 

způsobenou zaměstnavateli v souvislosti se špatnými řidičskými návyky a plýtvání palivem. 

V případě nechuti řidiče zlepšit se a odstranit chyby, bude řidiči nadspotřeba pohonných hmot 

přeúčtována. Tímto se odstranilo dosud méně spravedlivé ohodnocování řidičů na základě 

jejich průměrné spotřeby, které nezohledňovalo profil trasy a hmotnost nákladu. Svědomití 

řidiči jsou systémem povzbuzeni a projevují snahu se neustále zlepšovat a sniţovat spotřebu 

paliva. V následující tabulce je zobrazeno přehledné rozdělení dat související s technikou 

jízdy a spotřeby paliva. Ve sloupci „Neúsporná jízda“ a v řádku „Litry“ je údaj, který udává 

počet neekonomicky spotřebovaných litrů PHM.  
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Obrázek č. 20: Výkaz spotřeby paliva systému Dynafleet 2.0 

 

Zdroj: [12]  

Po zavedení přepravního informačního systému jiţ nezajíţdí vozidla společnosti 

Kristensson s.r.o. pro vyčtení tachografu na svoji základnu do Trutnova, ale technik je stahuje 

pomocí systému Dynafleet 2.0. Stejně tak jiţ nejsou řidiči povinni kaţdý měsíc docházet do 

sídla firmy pro vyčtení dat z karty řidiče. Systém tak sníţil marné jízdy vozidel a pomohl 

řidičům efektivněji vyuţívat volný čas, kterého nemají nazbyt. 

  

 Ekonomická návratnost 

 Celková pořizovací hodnota systému Dynafleet činí 989 303 Kč. Měsíční provoz stojí 

22 630 Kč. Nákladovou poloţkou, která se zavedením systému nejvíce sníţila, byla spotřeba 

pohonných hmot. Dále se mírně sníţily náklady na komunikaci. Některé další náklady se 

sníţí, ale jsou špatně vyčíslitelné. Jedná se odstranění marných jízd. Ne všechna vozidla, která 

jela do Trutnova, jela marnou jízdu jen kvůli vyčtení tachografu. Tato jízda byla nutná jednou 

do tří měsíců, nebo ještě méně častěji. Počet těchto jízd je tedy těţce identifikovatelný. Po 

konzultaci s dispečerem bylo stanoveno procento marných jízd na 30 %. Měsíčně tedy 

odpadnou zhruba 3 marné jízdy, které se uskutečňují většinou z Hradce Králové, vzdáleného 

52 km od základny. 

 Další benefity, plynoucí ze zavedení systému, jsou také velmi obtíţně ekonomicky 

vyčíslitelné. Jedná se především o zlepšení zákaznického servisu, zkvalitnění a zrychlení 

dispečerského řízení. 
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 Úspory plynoucí ze sníţení spotřeby pohonných hmot: 

Průměrná úspora PHM na 100 km: 0,833 l 

o Průměrná cena nafty bez DPH: 26 Kč 

o Průměrný měsíční kilometrický projezd: 9 600 km 

o Výsledná úspora měsíčně 64 454 Kč 

Obrázek č. 21: Průměrná měsíční spotřeba nafty 

 

Zdroj:[10] autor 

Obrázek č. 21 znázorňuje průměrné měsíční spotřeby paliva. V roce 2010 byla 

spotřeba vyšší o 0,833 l/100 km oproti roku 2011, kdy byl do všech vozů zaveden informační 

přepravní systém Dynafleet 2.0. 

 

 Úspory plynoucí ze sníţení nákladů na komunikaci: 

o Průměrné náklady za mobilní komunikaci v měsících únor - duben 2010: 

17 127 Kč 

o Průměrné náklady za mobilní komunikaci v měsících únor - duben 2011: 

13 553 Kč 

o Výsledná úspora: 3 574 Kč měsíčně 
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 Úspory plynoucí z odstranění marných jízd:  

o Počet marných jízd měsíčně: 3 jízdy 

o Vzdálenost: 104 km 

o Nákladová cena za jeden kilometr: 21 Kč 

o Výsledná úspora: 6552 Kč měsíčně 

 Výsledná kalkulace 

o Vozový park: 31 vozidel 

o Úspora nákladů měsíční (celý vozový park) : 74 580 Kč 

o Úspora nákladů měsíční (1 vozidlo) : 2 405 Kč 

o Náklady na provoz systému (celý vozový park) : 22 630 Kč 

o Náklady na provoz systému měsíční (1 vozidlo) : 730 Kč 

o Pořizovací cena systému Dynafleet 989 303 Kč 

o Měsíční úspora výsledná: 51 950 Kč 

 

 Doba splacení  

            í  
 á     

   íč í       
     í    

Výpočet: 

Doba splacení = 989 303 / 51 950 = 19,04 měsíce 

 

Doba splacení informačního přepravního systému při dosažení výše uvedených  spor je 

19 m síců. 
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Obrázek č. 22: Měsíční průběh doby splacení systému Dynafleet 2.0 

 

Zdroj: autor 

Na obrázku č. 22 je zobrazen průběh nákladů na investici do informačního 

přepravního systému. Díky významné úspoře nákladů za pohonné hmoty je doba návratnosti 

investice pouhých 19 měsíců. Po této době by měl systém pomoci sníţit náklady dopravní 

společnosti. Jedná se především o náklady na pohonné hmoty, komunikaci a sníţení počtu 

marných jízd. Další přínosy, jako je zlepšení zákaznického servisu jsou obtíţně ekonomicky 

vyjádřitelné. Systém bude efektivní pouze tehdy, pokud bude technik údaje ze systému 

vyhodnocovat a vhodným způsobem řidiče motivovat. Výkazy ze systému je nutné předkládat 

řidičům, vysvětlit jim jejich některé neefektivní řidičské návyky a kladně je motivovat 

k neustálému zlepšování. 
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Závěr 

Téměř všechny společnosti působící na dopravním trhu čelí v současné době 

nejrůznějším problémům, které jsou s podnikáním spojeny. Pro poskytovatele dopravních 

a logistických sluţeb jsou to zejména rychle rostoucí provozní náklady a zvyšující se 

poţadavky zákazníků na stále širší paletu sluţeb, čím dál vyšší kvalitu a specializaci. To vše 

v prostředí přísného legislativního rámce a konkurence. Proto se některé proaktivní 

společnosti začínají zajímat o moţnosti, jak vyhovět rostoucím poţadavkům zákazníků při 

zachování, eventuálně sníţení, nákladů. Jednou z moţností je zavedení informačních 

přepravních systémů, které umoţňuje lepší vyuţití vozového parku, lepší přehled o řidičích 

a sniţují provozní náklady. Problematikou a analýzou těchto systémů se věnuje tato 

diplomová práce, která se zabývá zavedením informačního přepravního systému ve 

společnosti Kristensson s.r.o.  

Úvodní část se věnuje analýze současného stavu ve společnosti Kristensson s.r.o., 

portfoliu nabízených sluţeb a vozovému parku. Následující kapitola se věnuje nákladům 

dopravní firmy. Zde jsou přehledně vyčísleny důleţité provozní náklady. Součástí této 

kapitoly jsou i optimalizační opatření, která vybrané provozní náklady sniţují a mohou tak 

posílit pozici společnosti Kristensson s.r.o. na dopravním trhu. Třetí část práce se věnuje 

dopravní telematice, konkrétně informačním přepravním systémům, popisuje jejich funkce 

a technickou základnu. Následující část představuje produkty vybraných společností, které 

nabízí přepravní informační systémy na českém trhu. Jedná se o systémy: Dynafleet, 

GX Truck a Transics. Jsou zde analyzovány jejich výhody, nevýhody, cena, kalkulace 

nákladů a na základě následné komparace je vybrána nejlepší nabídka. Základními parametry 

pro výběr informačního přepravního systému bylo splnění zadaných podmínek na funkčnost 

systému a samozřejmě také cena.  

Při rozhodování o výběru systému bylo pouţito vícekriteriální rozhodování, kdy byla 

kaţdému poţadovanému parametru přiřazena normovaná váha a na základě metody lineární 

dílčí funkce utility byla vybrána nabídka společnosti Volvo (systém Dynafleet). Závěrečná 

kapitola se věnuje praktické aplikaci vybraného systému a jeho zhodnocení. Podrobně jsou 

zde popsány jednotlivé etapy zavádění tohoto systému, vyčíslené úspory, které systém přináší, 

včetně jeho ekonomické návratnosti pro firmu Kristensson s.r.o. 
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Zavedením přepravního informačního systému byl významným způsobem zlepšen 

zákaznický servis, zefektivnilo se dispečerské řízení, sníţily se náklady na komunikaci, ale 

především byly výrazným způsobem sníţeny náklady na pohonné hmoty. Za první tři měsíce 

provozu se průměrně sníţila spotřeba pohonných hmot o 0,833 l/100 km. Ekonomická 

návratnost investice je 19 měsíců. Po splacení systému ušetří firma Kristensson s.r.o. 

51 950 Kč měsíčně. 
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Seznam zkratek 

ADR Accord Dangereuses Route 

 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

ATP  Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných zásilek 

CMR  Dohoda o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě 

DPH daň z přidané hodnoty 

DZVV denní záznam výkonu vozidla 

EEV Enhanced Environmentally friendly Vehicle 

 vozidlo zvláště šetřící ţivotní prostředí 

EHS Evropské hospodářské společenství 

ES Evropské společenství 

FMS Fleet mamgement system 

GPRS General Packed Ratio Service 

GPS Global Position System 

GSM Globální Systém pro Mobilní komunikaci 

ITS Inteligent Transport Systems 

 inteligentní dopravní systémy 

IZS integrovaný záchranný systém 

MKD mezinárodní kamionová doprava 

PHM pohonné hmoty 

PTO pomocný pohon 

  


