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conclusion of this work, there is economic analysis of the proposed solution. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

CMR                                Mezinárodní nákladní list 

DZVV                              Denní záznam o výkonu vozidla  

EU                                    Evropská unie 

FMS                                 Palubní datová sběrnice u nákladního automobilu 

FÚ                                    Finanční úřad 

GPRS                               Systém přenos dat (General Packet Radio Service) 

GPS                                 Globální poziční systém (Global Positioning System) 

GSM                                Globální mobilní digitální systém 

IP                                     Internetový protokol (Internet Protocol) 

ISO                                  Mezinárodní standardizační organizace 

NV                                   Nákladní vozidlo 

NP                                    Nákladový prostor 

PC                                    Osobní počítač 

PH                                    Pohonné hmoty 

PRN                                 Pseudonáhodný šum (Pseudo Random Noise) 

RFID                                Systém pro identifikaci řidiče (scanner + čip) 

RTC                                 Hodiny reálného času (Real-Time Clock) 

STK                                 Stanice technické kontroly 

TOA                                Doba do příchodu signálu (Time Of Arrival) 

UDP                                 Internetový protokol (User Datagram Protocol) 

VPN                                Virtuální privátní síť (Virtual Private Network) 
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Úvod 

Jízdní soupravy křižující celou Evropu, kontejnery plné zboží směřující z České 

republiky do celého světa a naopak, a také logistická centra, v nichž se na cestách 

od odesilatelů k adresátům potkávají nejrůznější zásilky. Nejsou to jen objemné dodávky 

hotových výrobků do velkoobchodních a maloobchodních center, ale také kusové zásilky 

doručované koncovým spotřebitelům přímo do domu. To vše zajišťují téměř každý den 

v roce tuzemské logistické, dopravní a spediční firmy, které se neobejdou bez intenzivního 

využití stále modernějších informačních a komunikačních systémů [4]. 

 Vybavování dopravních prostředků mobilními palubními jednotkami využívajících 

moderních systémů GPS ( globální poziční systém) a GSM (globální mobilní digitální 

systém) využívající přenos dat GPRS zajišťuje průběžnou komunikaci s centrálou  spolu  

s průběžným sledováním aktuální pozice dopravních prostředků a jimi přepravovaných 

zásilek. Další využití těchto jednotek je v možnostech telemetrického monitorování 

technického stavu vozidel, míst a rozsahu doplňování pohonných hmot atd. 

Cílem této bakalářská práce bude analyzovat současný provoz v dopravní firmě Petr 

Novák autodoprava, zhodnotit nejdůležitější sledované parametry u této dopravní firmy 

a na základě důkladného průzkumu trhu, vybrat vhodného poskytovatele, který nabízí 

v oblasti systémů pro sledování parametrů vozidel a jejich provozu nejlepší služby. Dalším 

krokem je vlastní návrh konkrétního systému sledování vozidel a jejich parametrů 

od zvoleného poskytovatele a vypracování kalkulace na tento systém. V závěrečném 

provozně – ekonomickém hodnocení potom čtenáři této práce přednést konkrétní výhody 

při zprovoznění systému a odhadnout návratnost investic vynaložených do tohoto systému.  

Vzhledem k hlavnímu zaměření subjektu na mezinárodní chladírenskou 

a mrazírenskou dopravu, bude mou snahou nalézt řešení, které také umožní  monitorování 

aktuální teploty přepravovaného zboží, pomocí teplotních čidel napojených na mobilní 

jednotku GPS/GSM. 
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1. Analýza provozu dopravních prostředků ve firmě 

1.1. Základní informace o společnosti 

Společnost Petr Novák Autodoprava byla založena v roce 1992. Společnost sídlí 

v Loučné nad Desnou 88, 788 11 a je zapsána u ŽÚ v Šumperku pod j. č. 96/0494/ZM 

z 20.9.1996 [3]. 

Tento podnikatelský subjekt provozuje přepravu vlastními dopravními prostředky a je 

schopný zajistit trvalé vytížení nákladními automobily. Vývozy jsou realizovány do zemí 

celé Evropy, především do Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Holandska, Belgie 

a Španělska. Ihned od založení společnost rozšiřovala své služby v oblasti mezinárodní 

a vnitrostátní dopravy a rozšiřovala vozový park [3]. 

Společnost je založena na dobu neurčitou jako fyzická osoba. V čele společnosti stojí 

jednatel, který je statutárním zástupcem společnosti [3]. 

        Tabulka 1: Základní údaje o firmě [3] 

Název organizace Petr Novák - Autodoprava  

Sídlo organizace Loučná nad Desnou 88, 788 11 

Provozovna Leštinská 34, 789 01 Zábřeh na Moravě 

Právní forma Fyzická osoba 

Vznik organizace 1992 

Telefon, fax 583 411 810, 583 411 178 

 

1.2. Systém managementu jakosti 

Společnost sdílí systém managementu jakosti, který je ve shodě s normou ČSN EN 

ISO 9001:2001 a tvoří ho integrovaná organizační struktura, procesy, postupy a zdroje 

potřebné k dosažení stanovené politiky jakosti a ke spokojenosti zainteresovaných stran. 

Úspěšné fungování tohoto systému je založeno na poskytování potřebných vstupních 

informací tak, aby jednotlivé procesy na sebe plynule navazovaly a zajistily, aby realizace 



12 

zakázky odpovídala specifikovaným požadavkům. Proto jsou v této dopravní společnosti 

identifikovány základní organizační procesy [3]. 

Systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 je aplikován na tyto činnosti [3]: 

• mezinárodní chladírenská a mrazírenská doprava 

• vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství  

1.3. Organizační schéma společnosti 

Základní schéma zobrazuje aktuální zaměstnaneckou strukturu firmy s devíti řidiči. 

 

JEDNATEL

ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNICE

ÚČETNÍ

ZÁKAZNÍCI

DISPEČER

ŘIDI ČI

 

 

Obrázek 1: Organizační schéma společnosti 
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1.4. Infrastruktura firmy  

Infrastruktura společnosti zahrnuje tyto prvky [3]: 

• Pracovní zázemí: kanceláře a sociální zařízení v provozovně společnosti. 

• Dopravní prostředky a technické vybavení: 2 ks osobních automobilů, 9 ks nákladních 

automobilů zn. Mercedes-Benz 934.03 Actros, 9 ks chladírenských návěsů 

zn. Schmitz. Podrobný seznam dopravních prostředků je uveden na další straně 

dokumentu. Mezi technické vybavení patří mobilní telefony, přenosné navigační 

systémy GPS s mapami celé Evropy, velmi důležité tachografy a další vybavení 

nákladního automobilu, zvyšující pracovní komfort řidiče. Vzhledem k hlavnímu 

zaměření společnosti, která spočívá v přepravě zboží pod kontrolovanou teplotou, jsou 

nutností výbavy každé jízdní soupravy speciální kalibrované teploměry. 

• Hardware, software: 4 ks kancelářských počítačů, tiskárny a kopírovací stroje, 

kilometrovník, příslušenství k PC a programy potřebné k provozu společnosti 

(např. mzdový a účetní program).  

 
 

 

Obrázek 2: Mercedes-Benz Actros [13] 
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Tabulka 2: Kompletní seznam vozového parku [3] 

 

Inv.č.Inv.č.Inv.č.Inv.č.     SPZ SPZ SPZ SPZ    Druh vozidlaDruh vozidlaDruh vozidlaDruh vozidla    Tovární značkaTovární značkaTovární značkaTovární značka    Plán STKPlán STKPlán STKPlán STK    

RokRokRokRok    

výrobyvýrobyvýrobyvýroby    

1. 2M79884 Tahač návěsů MB 934.03 Actros 25.9.2010 2006 

2. 2M79921 Tahač návěsů MB 934.03 Actros 29.9.2010 2006 

3. 2M49152 Tahač návěsů MB 934.03 Actros 30.12.2010 2005 

4. 1M84144 Tahač návěsů MB 934.03 Actros 14.7.2010 2003 

5. 2M09653 Tahač návěsů MB 934.03 Actros 24.10.2010 2004 

6. 2M15827 Tahač návěsů MB 934.03 Actros 16.12.2010 2004 

7. SUJ 66-84 Tahač návěsů MB 954.03 Actros 6.6.2010 2002 

8. 3M17870 Tahač návěsů MB 934.03 Actros 14.5.2010 2007 

9. 3M30776 Tahač návěsů MB 934.03 Actros 3.9.2010 2007 

10. 2M10183 Chladírenský návěs Schmitz 25.9.2010 2006 

11. SUJ 13-37 Chladírenský návěs Schmitz 14.5.2010 2002 

12. 1MO7496 Chladírenský návěs Schmitz 14.7.2010 2003 

13. 1M60236 Chladírenský návěs Schmitz 5.8.2010 2004 

14. 1M60388 Chladírenský návěs Schmitz 6.8.2010 2004 

15. 2M17350 Chladírenský návěs Schmitz 30.12.2010 2006 

16. 1M60451 Chladírenský návěs Schmitz 30.12.2010 2005 

17. 2M88704 Chladírenský návěs Schmitz 29.9.2010 2007 

18. 3M08407 Chladírenský návěs Schmitz 3.9.2010 2007 

19. 1M84495 Osobní automobil Mercedes - Benz 22.7.2010 2006 

20. 3M89197 Osobní automobil Audi A3 4.3.2011 2005 
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1.5. Rozbor provozu dopravních prostředků ve firmě 

Hlavním organizačním článkem provozu dopravních prostředků v této společnosti je 

hned po jednateli dispečer. Tato funkce zaujímá mnoho přesně navazujících úkonů, které 

jsou důležité nejen u začátku smluvního vztahu o přepravě, během jeho plnění, ale 

samozřejmě také po jeho ukončení. To je, když koncový zákazník převezme přepravované 

zboží bez výhrad [3]. 

1.5.1. Činnosti vykonávané dispečerem  

• přezkoumání a uzavírání smluv: dlouhodobé smlouvy uzavírá jednatel, který seznámí 

s jejím obsahem dispečera. Jednorázové smlouvy přezkoumává a uzavírá dispečer, 

který při tom vychází z aktuálního rozpisu jízd, přijatých objednávek, způsobilosti 

vozidel  a řidičů a hlavně zda je firma schopna splnit konkrétní požadavky zákazníka. 

Většina smluv začíná telefonickou objednávkou, kde dispečer zjišťuje požadovaný typ 

vozidla, jeho rozměry a nosnost, druh zboží a jeho hmotnost, rozložení na vozidle, 

místo a termín nakládky a vykládky, cenu zboží a jeho celní odbavení, vybavení 

nákladu doklady, cenu za dopravu a dobu splatnosti za dopravu. Po písemném 

potvrzení objednávky zkontroluje správnost telefonicky ujednané smlouvy [3]. 

• plánování jízd: dispečer všechny přijaté smlouvy zaplánuje do týdenního plánu jízd 

podle požadavků zákazníka na konkrétní vozidlo, podle jeho polohy při poslední 

vykládce, s ohledem na plán údržby a oprav, včetně způsobilosti řidičů [3]. 

• příprava dokumentace k jízdě vozidla: před každou jízdou si musí každý z devíti řidičů 

společnosti vyžádat tak zvaný „Denní záznam o výkonu vozidla“ (DZVV), „Příkaz 

k jízdě“ na exportní nebo importní nakládku, kolečka do tachografu a finanční 

hotovost, nutnou k vykonání pracovní cesty [3]. 

• řízení a kontrola jízdy dispečerem spočívá v kontaktu s každým řidičem jízdní 

soupravy, především přes mobilní telefony. Podle pokynů firmy, musí řidič poskytnout 

hlášení dispečerovi SMS správou, minimálně při nakládce a vykládce, popřípadě 

při přechodu CZ hranic. V případě problémů přichází na řadu telefonický rozhovor 

s řidičem [3]. 
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• kontrola dokladů po ukončení jízdy: dispečer kontroluje řidičem odevzdané doklady 

a provádí tzv. vyúčtování. Jedná se o řádně vypsanou DZZV („puťovku“), vyplněný 

a potvrzený list CMR (Mezinárodní nákladní list), dodací listy, vyúčtování plateb 

v hotovosti, při importu celní doklady a samozřejmě všechny kolečka do tachografu. 

Po převzetí příslušné doklady dále zpracuje a založí. Dispečer vyhodnotí každou 

přepravu v přehledu jízd [3]. 

• řešení mimořádných stavů, jako jsou dopravní nehoda, nezpůsobilost řidiče, nebo 

vozidla, poškození nákladu, živelné pohromy apod., musí firemní dispečer ihned řešit, 

s cílem dokončení přepravy a předání zboží příjemci. Každou mimořádnou situaci 

potom zapíše do „Přehledu jízd“ [3]. 

• marketing: dispečer u této firmy zároveň provádí při své každodenní práci průzkum 

trhu a formou telefonických dotazů a zasíláním nabídek podporuje prosperitu 

a vytíženost firmy [3]. 

K těmto činnostem má dispečer u firmy Novák Autodoprava jednoduchý tabulkový 

program, který mu pomáhá se zpracováním důležitých, sledovaných parametrů o kterých 

pojednává bod 2. této práce . 

1.5.2. Činnosti vykonávané řidičem 

Dalšími stěžejními články Autodopravy Novák jsou řidiči, kteří mají v koordinaci 

s dispečerem pevně stanovené úkoly, které jsou stanoveny v interních předpisech firmy 

s názvem „Pracovní instrukce řidiče“. Nejedná se samozřejmě jen o samotné řízení velké 

jízdní soupravy, ale také o kontrolu technické způsobilosti vozidla, řádné plnění 

bezpečnostních přestávek a samozřejmě bezchybnou administrativu spojenou s vozidlem 

a nákladem, které jsou již popsány v souvislosti s dispečerem společnosti. Jedná se hlavně 

o bezchybně vyplněné DZVV a CMR listy a potvrzené celní doklady a dodací listy, včetně 

správné obsluhy tachografu [3]. 

V zahraničí je dalším důležitým bodem, který by měli splňovat zaměstnanci v této 

společnosti, obstojná znalost Angličtiny popř. Němčiny. Pro ulehčení orientace v cizích 

zemích, je každé vozidlo vybaveno vysílačkou a základním přenosným navigačním 

systémem GPS s mapami států EU.  
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Obrázek 3. Digitální tachograf VDO, vysílačka a autorádio s CD přehrávačem v MB 934.03 Actros 

 

 

Obrázek 4. Pracoviště řidiče MB-934.03 Actros 

 

Cílem dalších bodů mé práce, je využití moderních technologií GPS, k ještě lepší 

koordinaci mezi dispečerem a řidiči, k lepšímu vyhodnocení polohy konkrétního vozidla, 

což by mohlo přispět k lepším ekonomickým výsledkům v oblasti provozních nákladů 

vozidel a v oblasti zrychlení administrativy s výběrem vhodného softwarového řešení, 

spolupracujícího s GPS.  
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2. Charakteristika sledovaných parametrů vozidel a jejich 
provozu 

Společnost Autodoprava Novák vlastní pouze základní softwarové vybavení 

k záznamu jednotlivých parametrů vozidel. Jedná se o jednoduché tabulky vytvořené 

v programu Microsoft Excel. Do těchto tabulek dispečer zapisuje jen tyto základní 

informace: SPZ vozu, datum, čas a místo nakládky a vykládky, jméno řidiče a úspěšnost 

této přepravy. V případě výhrad k přepravě ze strany odběratele (například porušené obaly 

zboží, zpoždění dodávky apod.), dispečer označí tento řádek tabulky červenou barvou  

a snaží se konkrétní druh reklamace, či pochybení řidiče vyřešit. Všechny tyto údaje se  

získávají SMS zprávou, popřípadě telefonickým hovorem dispečera s řidičem, nebo 

při osobním předávání dokladů [3]. 

2.1. Základní princip monitorování pomocí GPS 

GPS (Global Positioning System) je družicový rádiový systém pro určování polohy, 

rychlosti a času na celé zeměkouli, který byl původně vyvinut ministerstvem obrany USA   

pro vojenské účely a do dnes je jím vyvíjen a spravován. V současnosti je na základě 

smlouvy  s určitým omezením přístupný i civilním účelům [1], [2], [6], [7]. 

 

Obrázek 5. Rozmístění satelitů na oběžných drahách kolem Země [6] 

Základem GPS je 24 satelitů, které jsou pravidelně rozmístěny na šesti kruhových 

oběžných drahách kolem Země viz. obrázek 4. Výška satelitů je 20 231 m nad povrchem 

země a doba oběhu je u každého 11 h 58 m 2 s, což je 43 082 s. Toto rozmístění zaručuje,  
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že z každého místa na zeměkouli, můžeme v každém okamžiku pozorovat alespoň  

4 družice. Každý ze satelitů má troje atomové hodiny, které mohou mít odchylku 

maximálně 3 sekundy  za milion let. Jejich přesnost zaručuje přesnost určení polohy. 

Hodiny na všech satelitech jsou synchronizovány z monitorovacích stanic ze Země a každý 

satelit vysílá údaj o čase v kódované podobě. Pozici přijímač vypočítá z časového rozdílu 

mezi aktuálním časem a časem vyslaným satelitem. To znamená, že se počítá jak dlouho 

trvalo přenesení informace. Informace se přenášejí v podobě elektromagnetických vln 

rychlostí světla tj. (ve vakuu) 300 000 km.s-1. Vzdálenost družice od povrchu země je 

závislá na oběžné době družice (satelitu) dle vztahu, který vychází z Newtonova 

gravitačního zákona a z pohybu tělesa po kružnici [7]: 

R
TM

h −= 3
2

2

.4

..

π
κ

    [m]   [1]   

 

h………………….vzdálenost družice od povrchu Země ( 20 231 m) 

κ………………….gravitační konstanta (6,67 . 10-11 m3. s-2. kg-1) 

M…………………hmotnost Země (5,98 . 1024 kg) 

R………………….poloměr Země (6 375 . 103 m) 

T………………….oběžná perioda satelitu ( 43 082 s) 

 

Tabulka 3. Základní GPS charakteristiky [1] 

Předmět Charakteristika 
Satelity 24 satelitů šířících signál autonomně 
Oběžné dráhy Šest drah, inklinace 55 º, každá dráha 6 satelitů ve výšce 20 231m, 

perioda 11 h 58 m 2 s  
Nosný kmitočet L1: 1575,42 MHz                                                                                   

L2: 1227,60 MHz                                                                                                                                    
Digitální 
signály 

C/A kód (Coarse Aquisition Code): 1,023 MHz                                       
P kód (Precise Code): 10,23 MHz.  Navigační měření: 50 b.s-1 

Vzdálenost 
přijímačů 

< 50 km 

Datový update 5 – 10 s 
Přesnost 
polohy 

15 m (2 – 5 m pro nízkošumový přijímač) 

Přesnost 
rychlosti 

0,1 m.s-1 

Přesnost času 100 ns 
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Dle výpočtu o dostupnosti signálu v rámci projektu GPS bylo zjištěno, že tato 

koncepce zaručuje 99,9 % spolehlivosti. U několika míst na Zemi může klesnout 

v nejhorším případě na 96,9 % spolehlivosti. Při ideálních atmosférických podmínkách je 

nepřesnost v určení polohy kolem 15 m. Při špatných příjmových podmínkách (města, 

tunely) se přesnost zvyšuje  použitím přesné digitální mapy. Po vyjetí vozidla například 

z tunelu a jeho zaměření pomocí GPS, si navigační počítač  koriguje polohu vypočítanou 

GPS s reálnou sítí komunikací v digitální mapě. Tento výpočet upřesnění polohy trvá 

kolem 3 sekund [1], [2], [6], [7].  

Všechny satelity vysílají potřebné informace pro určení přesné polohy a pro seřízení 

přesného času na stejné frekvenci označované L1=1575,42 MHz pro civilní účely 

a frekvenci L2=1227,6 MHz pro vojenské účely (někteří současní výrobci používají 

pro civilní účely i L2). Aby mohl přijímač rozlišit, od které družice signál získal, přidává 

každá družice ještě tzv. pseudonáhodný šum (PRN, Pseudo Random Noise). Jde v podstatě 

o sekvenci nul a jedniček ve správně zvolené posloupnosti. K tomu, aby mohl přijímač 

seřídit své PRN generátory v souladu s přicházejícím signálem, potřebuje získat určité 

množství dat, což trvá desítky sekund [1], [2], [6], [7]. 

2.1.1. Výpočet souřadnic monitorovaného vozidla 

 Měření polohy je založeno jak již bylo zmíněno v bodě 2.1. na měření doby  

příchodu signálu do vysílače (TOA- Time Of Arrival). Vzdálenost mezi satelitem 

a vozidlem je tedy počítáno z časového rozdílu mezi dobou vyslání signálu ze satelitu 

a dobou přijmutí signálu do přijímače GPS vynásobeného rychlostí světla. 

 

Obrázek 6. Určení souřadnic pomocí 3 hyperboloidů [7] 
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 Pro stanovení polohy přijímače v prostoru, musíme najít průsečík tří hyperboloidů 

tj. vzdálenosti tří družic, díky kterému získáme zeměpisnou délku, zeměpisnou šířku 

a nadmořskou výšku  aktuálního přijímače (viz obr.5). Protože nejsou hodiny v přijímači 

synchronizovány s GPS časem, je nutno k stanovení časového ofsetu využití čtvrtého 

satelitu. Časová odchylka přijímače od synchronizovaných atomových hodin všech čtyř 

potřebných satelitů je stejná. Na tomto základě lze polohu přijímače a časový ofset určit 

z následujících rovnic [1]:   

( ) ( ) ( ) ( )11
2

1
2

11 dTdtczzyyxxp −+−+−+−=   [2] 

 ( ) ( ) ( ) ( )22
2

2
2

22 dTdtczzyyxxp −+−+−+−=   [3] 

 ( ) ( ) ( ) ( )33
2

3
2

33 dTdtczzyyxxp −+−+−+−=   [4] 

 ( ) ( ) ( ) ( )44
2

4
2

44 dTdtczzyyxxp −+−+−+−=   [5] 

(x,y,z)…………………….......................................................................  souřadnice vozidla 

(x1, y1, z1), (x2,y2,z2), (x3,y3,z3), (x4,y4,z4)……..……………………………..polohy satelitů 

p1, p2, p3, p4…změřené pseudo-vzdálenosti (chyby v důsledku šumu, odrazu signálu atd.) 

dT1, dT2, dT3, dT4……………………známé časové posuvy satelitních hodin od GPS času 

dt……………………………………………….neznámý časový ofset GPS hodin přijímače 

2.1.2. Přijímač GPS 

VF díl

Procesor
Záznamový 

modul
Řízení a 
displej

Baterie

 

Obrázek 7. Základní schéma GPS přijímače [1] 

Základní blokové schéma GPS přijímače je na obr.6. K VF dílu (vysokofrekvenčnímu 

dílu je připojena anténa s předzesilovačem (může být i integrovaná), která pracuje v pásmu 

L1 a L2. VF díl je sestaven ze součástek s velmi malým vlastním šumem. Procesorová 

jednotka provádí filtraci signálu a pomocí implementovaných algoritmů, také výpočty 

polohy. Řízení a displej zajišťuje komunikaci s operátorem. Do záznamového modulu se 
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zapisuje poloha a rychlost vozidla většinou na pevný disk. GPS přístroje mají díky 

technologii součástek CMOS nízkou spotřebu energie a lze je napájet ze stejnosměrných 

zásuvek 12 V ve vozidle, nebo také z nabíjecích baterií (NiMH, NiCD) [1]. 

2.2. Určení aktuální polohy jízdní soupravy 

Jak již bylo zmíněno, má společnost velmi omezené a hlavně zdlouhavé možnosti, jak 

určit aktuální polohu konkrétního vozidla. Psaní textových zpráv pomocí mobilního 

telefonu velmi omezuje řidiče hlavně při jízdě na dálnici, kde je většinou menší výskyt 

odstavných parkovišť. Známá fráze „čas jsou peníze“ v tomto případě platí dvojnásob, 

protože dispečer k zajištění dalších „vytěžováků“ potřebuje nejméně 20 minut času, aby 

kontaktoval a uzavřel alespoň ústní smlouvu o další přepravě. Ta se předběžně nabízí 

na placených serverech velkých logistických společností. Firma nejvíce spolupracuje se 

servery Raal Trans a Timo Com. Tento parametr lze opět výrazně zlepšit volbou vhodného 

on-line GPS systému, který by upozornil dispečera například o odstavení kamionu 

v dopravní zácpě a ten měl čas vhodnou korekcí, alespoň částečně ovlivnit navazující 

nakládky jízdní soupravy [3]. 

 Jízdní soupravy společnosti Novák jsou vybaveny pasivními přijímači GPS 

od společnosti TOM-TOM, které mají pravidelné aktualizování map. Tato přenosná 

navigace ( Obrázek 8.) pomůže řidiči lokalizovat většinu míst pro nakládku a vykládku 

v celé Evropě (závislé na kvalitě a aktualizaci jednotlivých map), avšak nedokáže řidiči 

poskytnout informace o uzavírkách, zákazech vjezdu pro nákladní automobily atd. 

             

               Obrázek 8. Pasivní navigace TOM-TOM ve vozidle MB 934.03 Actros 
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2.3. Spotřeba paliva jednotlivých jízdních souprav 

Tento důležitý parametr firma sleduje jen občasným namátkovým výběrem vozidla, 

kde dle průměrné spotřeby naložené a prázdné jízdní soupravy vyhodnotí ekonomičnost 

jízdy svých řidičů. Tímto občasným krokem může přijít také na nezákonné obohacování 

řidičů za prodej pohonných hmot firmy. Tato bohužel v naší zemi velmi častá praxe, se dá 

tímto způsobem kontroly velmi těžce dokázat. Díky moderním technologiím GPS, které 

pracují on-line a jsou spojeny s palubním počítačem vozu, lze tento důležitý parametr 

vyhodnocovat mnohem efektivněji, což vede k výrazně menším ekonomickým ztrátám 

společnosti.  

Podle dostupných informací společnosti potvrzených také řidiči z jiných firem, 

je reálná průměrná spotřeba motorové nafty firmou využívaného nákladního vozidla 

Mercedes-Benz Actros 934 pro plně naložený vůz o celkové nosnosti 18 000 kg 32 l / 100 

km a u prázdného vozu se pohybuje okolo 27 l / 100 km. Palivová nádrž tohoto vozu 

pojme 1000 l nafty. S těmito hodnotami lze pracovat v dalších bodech zkoumání tohoto 

parametru. Řidič je povinen veškeré vyúčtování pohonných hmot uvést do DZZV a předat 

je společně s daňovými doklady dispečerovi. 

Současný trh zabývající se GPS monitorováním nákladních vozidel, nabízí ke svým 

jednotkám připojení systému pro monitoring spotřeby paliva. Jedná se o využití 

dvoukomorového mechanického nebo elektronického průtokoměru, který je napojen až 

za nádrží, nebo speciální monitorovací jednotky s analogovými a digitálními vstupy, která 

je napojena na originální plovák nákladního vozidla. U tohoto plováku je nutné 

pro správnou funkci systému provést kalibraci.   

2.4. Kontrola hlavních funkcí motoru a brzd za jízdy 

Tato možnost kontroly není u této společnosti zavedena a je zcela závislá na praxi 

a pozornosti řidiče. Zavedením dálkového monitorování tohoto parametru, lze předejít díky 

dvojí kontrole, velkým nákladům v servise při poruše motoru, nebo převodovky a hlavně 

předejít dopravní nehodě, například z důvodu přehřátých brzd. Opět se využívá 

technologie propojení palubního počítače s mobilním vysílačem jednotky GPS/GSM 

přes datovou sběrnici. 
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2.5. Kontrola dodržování bezpečnostních přestávek a povolené rychlosti 

Vedení společnosti má možnost jen pasivní kontroly o správném dodržování 

bezpečnostních přestávek a dodržování maximální povolené rychlosti. Ta se uskuteční 

až při odevzdávání koleček z tachografu dispečerovi. Přesunout kontrolu na aktivní opět 

umožní on-line GPS technologie, která díky obousměrnému přenosu dat umožní ovlivnit 

řidičův přestupek dřív, než ho odhalí policie. V horším případě zabrání vzniku dopravní 

nehody únavovou nepozorností. 

U čtyřech jízdních souprav společnosti Novák je nainstalován digitální tachograf 

od společnosti Siemens VDO (Obr. 9), který získané údaje zapisuje na osobní čipovou 

kartu řidiče. Údaje z těchto moderních přístrojů , již  řidič nemá možnost ovlivňovat. 

Z dokumentu vytištěného z tohoto přístroje, lze vyčíst jméno řidiče, překračování povolené 

rychlosti a samozřejmě datum a dobu jízdy. Část tištěného dokumentu je znázorněn 

na obrázku 10. Každý tachograf podléhá pravidelné kontrole a kalibraci, kterou zajišťuje 

smluvní externí firma.  

 

                                              Obrázek 9. Digitální tachograf Siemens VDO      

    

Obrázek 10. Část tisku dokumentu z VDO tachografu 
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2.6. Parametr sledování teploty nákladu 

Vzhledem k hlavnímu zaměření této dopravní společnosti na Mezinárodní 

chladírenskou a mrazírenskou dopravu má řidič velkou zodpovědnost, za doručení zboží, 

v předem definovaných teplotních podmínkách. Každý z devíti chladírenských návěsů 

Schmitz z vozového parku firmy Novák je vybaven vlastním vznětovým agregátem   

na chlazení nákladového prostoru (viz Obr.11). Toto chladící zařízení má automatickou 

regulaci teploty, kterou vyhodnocuje a řídí podle nastavených parametrů na ovládacím 

panelu. Ten je umístěn na čele návěsu vpravo pod agregátem (Obr. 12). Systém má vlastní 

palivovou nádrž. Teploměry instalované v nákladovém prostoru návěsu podléhají 

pravidelným kontrolám a kalibracím, které zajišťuje smluvní externí firma.  

 

                   

Obrázek 11. Chladící agregát návěsu Schmitz          Obrázek 12. Ovládací regulační panel s tiskárnou 

 

V současná nabídce významnějších firem, specializujících se na GPS/GSM monitoring  

nákladních vozidel, je možnost příplatkového doplňkového produktu na hlídání teploty 

uvnitř nákladového prostoru. Instalací několika čidel v chladírenském návěsu propojených 

s jednotkou GPS/GSM, umožní dispečerovi dálkově hlídat aktuální teplotu 

u přepravovaného zboží. Další čidla mohou například hlídat správně uzavřené dveře 

u nákladového prostoru. Zajištění tohoto parametru bude mít významný vliv na výběr 

firmy, kterou mohu panu Novákovi navrhnout, na možnou realizaci on-line systému 

monitorování jeho vozového parku. Rozhodujícím kritériem při výběru bude cena, za 

prvotní instalaci čidel a dalších důležitých prvků, nutných k správné funkci tohoto 

monitorování. 
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Obrázek 13. Chladírenský návěs Schmitz 

2.7. Odlehčení administrativy řidiče a dispečera 

Administrativa této firmy se zakládá na ručním vypisování dokladů a tiskopisů 

z pohledu řidiče a částečném využití tabulkového programu Microsoft Excel dispečerem. 

Zakoupením vhodného softwaru vytvořeného na míru pro dopravní společnosti, 

lze dálkovým propojením PC dispečinku s mobilní výstupní jednotkou GPS/GSM v kabině 

řidiče získat v elektronické podobě většinu dat, potřebných pro vyúčtování konkrétní 

přepravy a samozřejmě data, potřebná pro správné vedení účetnictví. 

Díky tomu, že počítač vysílací jednotky zaznamená všechny důležité parametry jízdy, 

to znamená aktuální polohu, čas, kilometry a spotřebu paliva za jízdu, odpadá zdlouhavé 

vypisování knihy jízd, listů DZVV a dalších dokumentů. Zavedení této inovace vede 

ke komfortnější práci řidičů i dispečera a k zamezení selhání lidského faktoru, v podobě 

chybného, nebo neúplného vypisování dokumentů. 

Možnosti, které nabízí současné společnosti zabývající se softwarem pro zpracování 

a zjednodušení administrativy v dopravních společnostech, (např. elektronické knihy jízd, 

kompletní evidence dokumentů v elektronické podobě a mnoho dalších) jsou podrobněji 

popsány v bodě 3.  
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3. Průzkum trhu se systémy pro sledování vozidel a jejich 
provozu  

Cílem dalšího řešení této bakalářské práce je vybrat z bohaté nabídky trhu takový 

dálkový monitorovací systém spojený s vhodným softwarem, který by dokázal 

monitorovat co možná nejvíce sledovaných parametrů uvedených v bodě 2. a zároveň 

byl ekonomicky výhodný, s dobrým servisním zázemím.  

3.1.SPZ® 2010 

SPZ® 2010 je software pro komplexní evidenci a zpracování veškerých údajů 

souvisejících s provozem vozidel , který je na trhu nabízen v několika modifikacích podle 

počtu vozidel ve vozovém parku. Plně pokrývá potřeby firmy, ve vztahu k finančnímu 

úřadu. Pro použití v této firmě je vhodný paket pro deset vozidel. Program umí 

spolupracovat s Microsoft Excel, což je v této firmě výhodné, z hlediska navázání 

na dosavadní zpracované přehledy [5]. 

3.1.1. Přehled možného využití programu SPZ® 2010  

• komfortní kniha jízd 

• tuzemské a zahraniční cestovní náklady 

• podrobná evidence vozidel, správa autoparku 

• zpětná rekonstrukce knihy jízd 

• evidence dokumentů v elektronické podobě 

• komplexní statistiky a přehledy provozu 

• načítání karet Benzina, OMW, Shell 

• evidence nákladů podle zakázek 

• zpracování silniční daně 

• podpora sledování vozidel pomocí GPS 

• kontroly termínů (STK, emise, prohlídky…) 

• podrobné mapy ČR, SR a Evropy 

• komplexní evidence nehod 

• evidence leasingu a pojistného [5] 
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3.1.2. GPS 2010  

Tento systém je doplňkový k SPZ® 2010 a je určený pro sledování provozu vozidel. 

Poskytovatelem systému je společnost MILK COMPUTERS s.r.o. Umožňuje okamžitý 

přehled o všech sledovaných vozidlech, zaznamenává údaje o jejich poloze, pohybu, 

rychlosti, typu jízdy, atd. Všechny údaje jsou on-line přenášené na počítač, kde se 

zpracovávají a dále využívají v aplikaci SPZ® 2010 pro automatické vytvoření 

elektronické knihy jízd, výpočet cestovních náhrad a pro různé statistiky a přehledy 

provozu vozidel. Instalace tohoto systému, přináší dle poskytovatele okamžitou úsporu 

nákladů na provoz vozidel až ve výši 30% [5]. 

Poskytovatelem GPS 2010 je společnost ONI®, se kterou je nutné k aktivaci systému 

sepsat smlouvu. Společnost ONI® nabízí výběr ze tří tarifů, které se liší hlavně frekvencí 

přihlašování jednotky na server. Pro popisovanou dopravní společnost je nejvýhodnější 

tarif „SUPERREAL“, doporučený pro vozidla s vlastním dispečinkem. Sledování vozidel 

lze provozovat v plném rozsahu i v zahraničí, ale vzhledem k vysokým finančním 

nákladům na mezinárodní přenos dat (roaming), je možné data ukládat do vnitřní paměti 

jednotky a transportovat je, až na našem území. Jednorázovou informaci o poloze a stavu 

vozidla lze získat aktivací služby „ONI ROAMING SMS“.Mezi novinky v systému 

pro sledování vozidel společnost nabízí připojení až čtyř teplotních čidel k GPS jednotce 

a snímání stavu nádrže z plováků [5]. 

3.1.2. Ceník produktů a služeb k 10.4.2010 
 

Tabulka 4. Aktuální ceny produktů a služeb společnosti ONI [5] 

Položka Popis položky Cena v Kč 
bez DPH 

Jednotka GPS Cena při zakoupení jedné jednotky NCL 07 6900,- 
Jednotka GPS Cena při zakoupení 9 kusů jednotek NCL 07 6100,- 
Služba ONI 
90001 

Jednorázový poplatek za aktivace služby ONI sledování 490,- 

Služba ONI 
90403 

Měsíční poplatek za službu ONI sledování SUPERREAL 
(interval zasílání dat 20 sekund)  

400,- 

ONI 21201 Sada příslušenství ONI sledování (kabeláž, uživatelský 
přepínač, piezoelektrická siréna) 

360,- 

ONI 10804 Kombinovaná anténa GPS + GSM ( šroubovací externí) 780,- 
ONI 51002 Čtečka RFID 990,- 
ONI 51003 RFID čip 50,- 
 

Pozn. Při aktivaci produktu ONI sledování je software SPZ® 2010 ( cena 6300,- Kč 

bez DPH), mapové podklady a upgrade mapových podkladů zdarma [5]. 
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3.2. LOKÁTORY.cz 

Společnost Tango, spol. s r.o. nabízí pod obchodní značkou LOKATORY.cz sledování 

firemních vozidel. On-line sledování  zajišťuje oboustrannou bezdrátovou komunikací 

mezi palubními jednotkami „FleetLock plus“ a servery Lokátory.cz. Informace o poloze 

a stavu vozidla jsou okamžitě přenášeny a zpracovány. Aktuální polohu, nebo historii 

pohybu vozidla je možné sledovat na libovolném PC, nebo mobilním telefonu připojenému 

k internetu.  Palubní jednotka „FleetLock plus“ zaměřuje svoji polohu s přesností do 5 m, 

rychlost pohybu a nadmořskou výšku. Pomocí technologie GPRS se naměřená data 

bezdrátově přenáší na server. Tam se zpracovávají a ukládají v podobě informací, které 

tvoří základ pro všechny funkce systému Lokátory.cz, přístupné přes webovou aplikaci [8]. 

 Pomocí funkce „Realtime“ je možno sledovat vozidlo, kde se v daný okamžik 

nachází. Pozice vozidla vygenerovaná v mapě na monitoru  počítače, je oproti skutečné 

pozici vozidla zpožděná jen o několik sekund, vlivem času při zpracování dat. Systém 

automaticky uchovává všechny ujeté trasy (informace o rychlosti vozidla atd.) a kteroukoli 

jízdu lze opět zobrazit v historii záznamů [8]. 

3.2.1. Palubní jednotka „FleetLock plus“  
 

Palubní jednotka „FleetLock plus“ (Obr.14) je určena pro pevnou skrytou montáž a je 

vybavena GPS přijímačem s technologií vylepšeného příjmu. Ten dokáže v kombinaci 

s účinnou anténou přesně zaměřit svoji polohu i za nepříznivých podmínek a bez přímého 

výhledu na oblohu. Napájení je zajištěno z elektroinstalace vozidla, popřípadě ze záložního 

zdroje [8]. 

 

Obrázek 14. Palubní jednotka GPS Fleet Lock Plus s příslušenstvím [8] 
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3.2.2. Parametry a specifikace systému s jednotkou „FletLock plus“  

• Vlastnosti [8]: 

-GPS sledování polohy v reálném čase 

-chytrý algoritmus získávání dat (času, vzdálenosti a dalších údajů) 

-odeslání získaných dat přes GPRS (protokol UDP / IP) 

-chytrý algoritmus GPRS připojení (GPRS úsporný provoz) 

-statut jízdy (služební/soukromá) 

-provoz v zahraničí 

-klidový režim při stání vozidla (úspora autobaterie) 

-pohybové čidlo 

-vnitřní paměť na 150.000 záznamů (cca 15.000 km v závislosti na trase) 

-informace z analogových a digitálních vstupů 

-identifikace řidiče Dallas/RFID 

-vložené informace k jízdě (jméno řidiče, účel jízdy, nákladová střediska, přestávky 

-připojení na vozidlovou sběrnici CAN Bus (stav paliva v nádrži, stav tachometru) 

-připojení na vozidlovou sběrnici FMS Cotel (průměrná spotřeba, stav paliva 

 v nádrži,otáčky motoru, zatížení vozidla, stav tachometru, rychlost vozidla, teplota 

 chladicí kapaliny) 

-možnost připojení externího záložního zdroje 

-rozměry 125 x 75 x 30 mm 

-rozsah pracovních teplot -40°C až +75°C 

-GSM : GPRS třídy 10 (až 85,6 kbps) 

   SMS (text a data) 

• Rozhraní [8]: 

-vstupy do jednotky - 1 logický vstup a 4 univerzální vstupy 

-výstupy z jednotky - 4 univerzální výstupy 

-sériové linky - 2 x linka RS232C 

-CAN - 1 x rozhraní CAN/FMS 

-napájení +10 V až +30 V (určeno pro palubní napájení +12 V až +24 V) 

-příkon v klidu (vypnutý klíček) - < 1 mA (klidový režim) 

-příkon při zapnutém stavu - průměrně 60 mA 

-příkon při přenosu dat - průměrně 75 mA, špičkově 600 mA/0,5 ms 

-konfigurace a nahrání nového firmware (i dálkově) 

-NMEA (navigační výstup) 
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• Dodávka obsahuje [8]: 

-palubní jednotku „FleetLock plus“ 

-GPS anténu 

-GSM anténu 

-napájecí a datové kabely 

-sadu pojistek s pouzdrem 

-prvotní konfiguraci, aktivaci a zavedení vozidla do systému 

• Možné doplňkové funkce a příslušenství [8]: 

-možnost kontroly stavu teploty v nákladním prostoru (firmy přepravující čerstvé  

 nebo mražené potraviny) 

-kontrola hlavních funkcí motoru připojením jednotky přes sběrnici FMS Cotel  

-kontrola paliva v nádrži 

-elektronická kniha jízd a její automatický export 

-identifikace řidiče pomocí čtečky Dallas nebo RFID 

3.2.3. Ceník produktů a služeb k 12.4.2010 
 
 

 Tabulka 5. Aktuální ceny vybraných produktů a montáže [8] 

Položka  Popis Cena v 
Kč bez 
DPH 

„FleetLock  
Plus“ 

Jednotka „FleetLock plus“, GPS anténa, GSM anténa, 
napájecí a datový svazek, sada pojistek, prvotní 
konfigurace jednotky, aktivace a zavedení vozidla do 
systému. 

7500,- 

Tarif 2 - online 
ČR+EU 

Měsíční poplatek za služby systému Lokátory.cz, zahrnuje 
také pronájem SIM, on-line data v rámci ČR+ Evropa, 
mapové licence, aktualizace 

529,- 

RFID Čtečka RFID čtečka scanner - identifikace řidiče 1590,- 
Ident.čip RFID Osobní identifikační RFID čip pro řidiče 155,- 
Záložní baterie Záloha, vydrží 12-16 hodin při odpojení primární baterie 490,- 
Akustický hlásič Upozornění na nutnost identifikace čipem RFID 80,- 
GPS/GSM střešní 
anténa 

Kombinovaná GPS/GSM střešní anténa, kabel 5m, vhodná 
pro nákladní vozidla 

990,- 

Montáž jednotky Plně skrytá montáž jednotky FleetLock plus a antén do 
vozidla 

1300,- 

RFID čtečka 
montáž  

Montáž RFID čtečky do vozidla 190,- 

Záložní baterie Montáž záložní baterie 290,- 
Doprava ČR Doprava techniků do sídla zákazníka - cena za 1 km, start 

Praha nebo Brno 
7,- 
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3.3. O2 Car Control 

O2 Car Control využívá k lokalizaci vozidel signálu GPS, který je přenášen 

technologií GPRS na Car Control server . Tento server spravuje společnost Telefónica O2, 

Czech Republic a lze se na něj připojit z jakékoliv internetového připojení. Pro přenos dat 

se používá SSL zabezpečení a do aplikace přistupuje prostřednictvím uživatelského jména 

a hesla. Zpracováním dat se při zobrazování vozidla projeví zpoždění 2-5 minut, proti 

aktuální pozici vozidla. Společnost Telefónica O2 Czech Republic má mnoho smluvních 

partnerů na montáž GPS jednotek a příslušenství do vozidel, ve většině velkých měst v ČR. 

Hlavním smluvním partnerem je společnost SECAR, která má dlouholeté zkušenosti 

s monitorováním vozidel v rámci celé EU. Nabízené služby a produkty společnosti 

SECAR jsou blíže popsány v bodě 3.5. [9]  

3.3.1. Parametry a specifikace jednotky O2 Car Kontrol  

• Vlastnosti [9]: 

-rozměry  jednotky 92 x 62 x 24 

-hmotnost cca 100 g 

-napájecí napětí 9 – 36 V 

-Proudový odběr v pasivním režimu ( stav usnutí) cca 18 mA 

-proudový odběr při zapnutém zapalování cca 70 mA 

-SIM karta je instalována při montáži jednotky 

-PIN SIM karty je nahráno do firmware jednotky (nelze použít jiná SIM karta) 

• Vstupy a rozhraní [9]: 

-konektor pro připojení GSM antény 

-konektor pro připojení GPS antény 

-vstup pro připojení RFID čtečky 

-vstup pro připojení palivoměru 

-vstup pro přepínač služební / soukromá jízda 

-vstup pro připojení jednotky s teplotními čidly 

-vstup pro připojení čidla na hlídání otevřených dveří nákladového prostoru 
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3.3.2. Mapové podklady a tankování 

• Mapy Evropy 1:1 000 000 [9] 

• Mapa ČR 1:100 000 , mapy okresních a krajských měst ČR 1:10 000 [9] 

• Mapa SR 1:250 000, mapy okresních a krajských měst SR 1:10 000 [9] 

• Do systému je možné načítat data o čerpání PH z karet CCS, Benzina, Shell, OMV. 

3.3.3. Ceník produktů a služeb k 18. 4. 2010 
 
 

Tabulka 6. Ceny vybraných produktů a služeb O2 Car Kontrol [9] 

Položka Popis Cena 

bez DPH 

  

Základní jednotka  Cena jednotky u tarifu STANDARD (bez čas. závazku) 7 495,- 

Aktivace Aktivace služby s tarifem STANDARD  300,- 

Měsíční paušál Měsíční paušál u tarifu STANDARD  399,- 

Základní jednotka Cena jednotky u tarifu EXTRA 24 (závazek na 24 měs.)  0,84 

Aktivace Aktivace služby s tarifem EXTRA 24 0,84 

Měsíční paušál Měsíční paušál u tarifu EXTRA 24 799,- 

Montáž jednotky Montáž jednotky u tarifů STANDARD a EXTRA 24 1 200,- 

Čtečka RFID Příslušenství k jednotce RFID čtečka (scanner) 1 470,- 

RFID čip Příslušenství k jednotce RFID čip 112,- 

CAN reader CAN reader k jednotkám bez integrované sběrnice 6 495,- 

Modul AMEDEO Modul (4 digitální a 2 analogové rozhraní) 3 495,- 

Montáž čtečky Montáž čtečky RFID 150,- 
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3.4. POSITREX – GPS monitoring systém 

POSITREX je mezinárodní elektronický systém pro sledování, kontrolu a zabezpečení 

vozidel přes internet, který opět  využívá principu technologií GPS a GSM. Systém 

zajišťuje společnost LEVEL s.r.o. se sídlem v Náchodě a nejbližší smluvní instalační 

středisko je firma Tron s.r.o. z Olomouce. Společnost má v nabídce 3 jednotky, 

pro systémy monitorování vozidel. Nejvýhodnější pro sledování nákladních vozidel, 

je vozidlový komunikátor GC 073 531 [10].  

3.4.1. Vozidlový komunikátor GC 073 531 

 Tato jednotka obsahuje modul GPS, modul GSM/GPRS, 5x binární vstup, 2x binární 

výstup, USB rozhraní, 1 analogový vstup, vibrační senzor a sběrnici Dallas. V reálném 

čase umožňuje získávat informace o aktuální poloze, směru jízdy, rychlosti a stavu svých 

vstupů. Tyto data jsou ukládány do paměti a v pravidelných intervalech odesílána 

prostřednictvím GSM/GPRS na server. Součástí sady jsou antény GPS a GSM a kabely 

pro připojení vstupů, výstupů a napájení [10]. 

 

Obrázek 15. Komunikátor GC 073 531 [10] 

3.4.2. Parametry a specifikace systému s využitím GC 073 531  

• Vlastnosti [10]: 

- rozsah teplot -40º C až +80º C (-20º C až +55º C pro GSM funkce) 

- hmotnost 119 g 

- rozměry 70 x 70 x 31 mm 

- napájecí napětí 10-24 V ss 

- mechanický vibrační senzor 

- GSM 900 / 1800 MHz, SIM karta Plug-in 3V 
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- GSM data: editace, konfigurace, čtení právě změřených stavů, čtení pamětí                    

událostí, ovládání výstupů, upgrade, firmware 

- GPRS: podpora statické i dynamické IP a VPN sítě, protokol UDP 

- GPS: 50 kanálů, vysoce citlivý modul „uBlox5H“ 

- obvod času RTC: synchronizace času s GPS, zálohuje datum i čas 

- paměť reportu EEprom 256 kB 

• Rozhraní [10]: 

- sběrnice Dallas: konektor micro N-mate 12 pin, pro připojení až 10 teploměrů, 

analogových převodníků, identifikačních čipů a přístupových karet    

- 5x binární vstup 

- 2x binární výstup 

- mini USB: připojení PC konfigurace, upgrade, navigace 

3.4.3. Ceník vybraných produktů a služeb od společnosti LEVEL s.r.o.  
 

Tabulka 7. Ceník vybraných produktů a služeb [10] 

Objednací 

 číslo 

Popis Cena 

v Kč 

 bez DPH 

GC 073 331 

POSITRA 

Komunikační jednotka pro sledování vozu s identifikací 

řidiče. Sada obsahuje: externí antény GPS a GSM, SIM kartu, 

kabeláž, čtečka čipu a 2x čip pro identifikaci řidiče 

9 535,- 

AA 110 010 Registrace do systému POSITREX – monitorování ON-LINE 1 500,- 

AA 120 011 Měsíční poplatek za službu ON-LINE monitorování, roaming 

off-line 

200,- 

AA 140 020 SMS zjištění pozice z portálu www.positrex  5,- 

AA 140 030  SMS odeslaná z jednotky 5,- 

AA 300 010 Nastavení výrobku 590,- 

ED 073 001 Záložní externí baterie 470,- 
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3.5. SHERLOG trace 

Společnost Secar Bohemia, a.s. je na trhu od roku 1992 a je největším provozovatelem 

vyhledávacích a monitorovacích systémů v České republice. V současné době hlídá 

a monitoruje přes 25 tisíc vozů. Mezi její hlavní produkty patří SHERLOG Neo, 

(zabezpečovací systémy vozidel) s připojením k mezinárodní službě EUROWATCH 

a systém pro monitorování firemních vozidel a elektronickou knihu jízd  SHERLOG trace. 

Tento systém sama vyvinula a představila v roce 2005.  Svými parametry uspokojí 

i nejnáročnější zákazníky. Kromě hlavního sídla firmy v Praze, má vybudovanou síť 

regionálních zástupců v 11 městech České republiky. K vyhledávání vozidel využívá 

principu rádiových vln, GPS a GSM/GPRS. Tyto systémy nevyžadují ze strany uživatele 

žádnou manuální obsluhu [11]. 

3.5.1. Výhody systému SHERLOG trace  

• zjednodušení administrativy díky automatickému generování knihy jízd 

• sledování vykazovaných kilometrů 

• nepřetržitý přehled o pohybu firemních vozidel 

• informace o provozování vozidla každého řidiče ve firmě (on-line sledování 

rychlosti, stav PH v nádrži) 

• generování statistik a přehledů o firemních vozidlech 

• sledování zadaných tras s vyhodnocením konkrétního vozidla na trase 

• možnost importování dat z karet čerpacích stanic Shell, Benzina, OMV a CCS 

• přístup přes internetový prohlížeč z kteréhokoliv PC 

• automatická aktualizace mapových podkladů 

• možnost integrace se zavedenými systémy ve firmě 

• služba SHERLOG Trace je plně hostovaná (zákazník nemusí provádět žádné 

aktualizace)  

• úspora nákladů na provoz vozového parku [11] 
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3.5.2. Parametry a specifikace jednotek SHERLOG Trace 

Univerzální jednotky řady 710V od společnosti SECAR, a.s., nabízejí pokročilé 

monitorovací funkce. Jsou určeny pro pevnou montáž do vozidla, se stálým napájením 

z palubní elektroinstalace vozidla a je k nim možnost připojení celé řady příslušenství 

(např. přepínač služební/soukromá jízda, bezkontaktní identifikace řidiče, palivoměry, 

moduly pro sledování teploty a další moduly ke sledování analogových či digitálních 

veličin) [11]. 

Technické parametry [11]: 

- rozměry jednotky: 92 x 62 x 24 

- hmotnost 100 g 

- napájecí napětí 10–30V 

- proudový odběr při zapnutém zapalování 70 mA 

- proudový odběr při vypnutém zapalování 10 mA při 12V 

- rozsah pracovních teplot od -20º C do 70º C 

3.5.3. Ceník produktů a služeb SHERLOG Trace 
 

Tabulka 8. Výběr cen produktů a služeb u SHERLOG Trace [11] 

Položka  Popis Cena v 
Kč bez 
DPH 

Jednotka  
SHERLOG Trace 

Jednotka SHERLOG Trace (verze 710V1) 
Cena za 1 sadu 

8495,- 

Montáž jednotky Instalace sady SHERLOG Trace (verze 710V1) 1200,- 
Aktivace Aktivace zařízení do systému 300,- 
Provozní 
poplatky 

Měsíční náklady na jednu SIM kartu bez roamingu, 
paušální měsíční poplatek za zpracování elektronické knihy 
jízd (jedno vozidlo v systému) Tarif PREMIUM 

350,- 

RFID Čtečka Modul bezkontaktní  identifikace řidiče 1200,- 
Ident.čip RFID Osobní identifikační RFID čip pro řidiče 112,- 
RFID čtečka 
montáž  

Montáž RFID čtečky do jednoho vozidla 150,- 

AMADEO Doplňkový modul AMEDEO s analogovým a digitálním 
rozhraním 

3495,- 

Záložní zdroj Pro udržení napětí u vozidel s odpojovačem baterie 1100,- 
Roaming Roaming měsíční paušální poplatek 150,- 
 Dotazovací SMS Poplatek na dotazovací SMS o poloze vozidla SMS Alerty 3,- 
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3.6. Porovnání nabízených produktů a služeb od jednotlivých 
poskytovatelů 
 
 

Tabulka 9. Porovnání nabízených produktů a služeb a výběr vhodného poskytovatele 

 GPS 2010 
Milk 
Computers
, s.r.o. 

LOKÁTORY 
Tango, spol. 
s r.o. 

O2 Car 
Control  
Telefonica
O2, a.s. 

PosiTrex 
Level, 
s.r.o. 

SHERLOG 
trace 
SECAR 
Bohemia 
a.s. 

Cena bez 
DPH 
jednotky 
GPS/GSM 

6 900,- Kč 
+ 360,- Kč 
Přísluš. 

 
7 500,- Kč 

 
  7 495,- Kč 

 
 9 535,-Kč 
(cena /set) 

8 495,- Kč 
(zákl. jedn.) 
10 995,-  
(pro NV) 

Montáž 
jednotky 
( bez DPH) 

 
neuvádí se 

 
1 300,- Kč 

 
  1 200,- Kč 

 
   590,- Kč 

 
1 200,- Kč 

Aktivace 
do 
systému 

 
   490,- Kč 

zahrnuto 
v ceně 

jednotky 

 
300,- Kč 

 
1 500,- Kč 

 
300,- Kč 

Měsíční 
poplatek 
(bez DPH) 

 
400,- Kč 

 
529,- Kč 

 
399,- Kč 

 
    200,-Kč 

 
350,- Kč 

Doplň. jedn. 
pro sledov. 
PH v nádrži 

omezeně se 
základní 
jednotkou  

omezeně se 
základní 
jednotkou 

(jednotka 
od SECAR 
AMEDEO) 

omezeně 
se základ. 
jednotkou 

 
AMEDEO 

Sledování 
teploty nákl. 
prostoru 

omezeně se 
základní 
jednotkou 

omezeně se 
základní 
jednotkou 

přes 
AMEDEO 
od SECAR 

omezeně 
se základ. 
jednotkou 

přes 
AMEDEO 

 

Montážní a 
servisní síť 
v ČR 

vlastní 
omezeně 

vlastní 
omezeně 

SECAR 
celá 
ČR 

   vlastní 
  omezeně 

SECAR 
celá 
ČR 

Vypraco- 
vání cenové 
nabídky 

 
_ 

 
_ 

Odkaz  
na 

SECAR 

 
        _ 

 
splněno 
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4. Návrh řešení pro danou firmu Novák Autodoprava  

4.1. Výběr vhodné dodavatelské firmy pro monitorování vozidel 

Při výběru z velkého množství firem zabývajících se monitorováním vozidel, jsem 

došel k závěru, že ceny jejich produktů a služeb jsou velmi podobné a konkurenceschopné. 

Výběr vhodné firmy jsem tedy volil podle těchto kritérií: 

• zkušenosti v oblasti monitorování nákladních vozidel a dobou působení na českém trhu 

• nabídka služby on-line monitorování teploty nákladového prostoru 

• nabídka služby monitorování PH v nádrži  

• nabídka softwaru pro automatické generování knihy jízd 

• nabídka služby pro bezkontaktní identifikaci řidiče RFID 

• dostačující síť servisních středisek v České republice 

• kompatibilita se současným operátorem GSM, který firma Novák Autodoprava využívá 

• možnost integrace se zavedeným softwarem ve firmě Novák Autodoprava 

S těmito kritérii se nejvíce shoduje nabídka od společnosti SECAR, a.s., která 

provozuje monitorování nejen nákladních vozidel pod obchodní značkou SHERLOG 

Trace. Kontaktoval jsem telefonicky obchodní oddělení společnosti SECAR BOHEMIA, 

a.s., a navštívil jsem osobně centrální servisní středisko SHERLOG v Praze 10 Malešicích. 

Zde mě bylo přislíbeno vypracování cenové nabídky na mé konkrétní požadavky.   

 

Obrázek 16. Centrální středisko společnosti SECAR BOHEMIA v Praze  
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4.2. Výrobky od společnosti SECAR vhodné pro realizaci monitorování 

4.2.1. Univerzální jednotka SHERLOG Trace 710V/3 

Jednotka SHERLOG Trace 710V/3 (obr.16) je speciálně vyvinuta pro monitorování 

nákladních automobilů vybavených datovou sběrnicí FMS (vozidla MB934-03 Actros tuto 

podmínku splňují). Oproti základní jednotce má jednotka 710/V3 integrovaný modul FMS 

reader pro vyčítání dat z palubní sběrnice nákladního vozidla vybaveného FMS interfacem. 

Přes tuto sběrnici lze on-line monitorovat průměrnou spotřebu v % případně v litrech, 

okamžitou spotřebu, otáčky motoru, zatížení vozidla, stav tachometru, rychlost vozidla a 

teplota  chladicí kapaliny. Tyto informace jsou k dispozici v portálové aplikaci 

prostřednictvím příslušných reportů. Dále je vybavena konektory, pro připojení GPS a 

GSM antény [12]. 

 

 

Obrázek 17. Jednotka 710V/3 [12]   

 

Technické parametry [12]: 

- rozsah napájecího napětí 10–30 V 

- proudový odběr při zapnutém zapalování 70 mA 

- proudový odběr při vypnutém zapalování 10 mA při 12V 

- rozsah pracovních teplot od -20º C do 70º C 

- rozměry jednotky: 92 x 62 x 24 

- hmotnost 100 g 
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4.2.2. Přídavný modul AMEDEO 10V3 a teplotní čidla   

Modul AMEDEO 10V3 je pro návrh řešení v dané firmě důležitý, z důvodu 

monitorování teploty nákladového prostoru a kontroly uzavření všech dveří. Tento 

speciální modul má čtyři digitální a tři analogové vstupy. S hlavní jednotkou se propojí 

datovým kabelem a do jeho vstupů se napojí maximálně tři teplotní čidla. Modul je 

schopen měřit teplotu v rozsahu od -45º C do 150º C s rozlišením 1º C a přesností lepší  

než 0,5º C [12]. 

 Podmínkou pro monitoring stavu zavřených dveří, je napojení modulu 

AMEDEO 10V3 na originální spínače otevřených dveří. V případě absence originálních 

spínačů, je nutná jejich instalace (společnost Secar Bohemia může dodat). Dle informací 

od dispečera firmy Autodoprava Novák jsou chladírenské návěsy těmito spínači vybaveny. 

Pomocí reportu je možno vyhodnotit , kde byly dveře vozu otevřeny. Ve spojení s definicí, 

na jakém místě mohou být dveře otevřeny (místo nakládky a vykládky) je možné 

vyhodnotit, zda-li došlo k otevření na povoleném místě [12]. 

Měření stavu paliva v nádrži umožňuje AMEDEO 10V3 na základě informace 

s originálního plováku v nádrži nákladního automobilu, přičemž je nutná kalibrace plováku 

s jednotkou AMEDEO 10V3. Současně je možné tuto speciální jednotku napojit 

na tachograf a vyčítat identifikaci řidiče a stav tachometru [12]. 

4.2.3. EDMeco od Siemens-VDO  
 

Další alternativou monitorování u společnosti Novák Autodoprava může být 

elektronické snímaní paliva, z řídící jednotky motoru „EDMeco“. Zařízení je vhodné  

pro dieselové motory s velkým odběrem paliva, splňující normu EURO3 a vyšší. Měřič 

s příslušnými atesty od společnosti Siemens – VDO je elektronicky připojen do palivové 

soustavy vozidla a informace jsou získávány přímo ze vstřikovacího zařízení. Systém tímto 

způsobem monitoruje průtok PH do motoru, ale není schopen monitorovat náhlé úbytky 

pohonných hmot. Další nevýhodou je pořizovací cena měřiče, která činí 16 850,-Kč 

bez DPH, což by zvedlo cenu celé sestavy o cca 70 %. Z tohoto důvodu od použití tohoto 

měřiče v sestavě upouštím [12]. 

4.2.4. RFID bezkontaktní identifikace řidiče  

Jde o externí doplňkový modul k hlavní jednotce 710V/3, který bývá umístěn  

ve vozidle  a slouží k identifikaci řidičů. Tento modul umí rozlišit neomezený počet řidičů. 
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Modul se  skládá z vlastní RFID čtečky a mobilních identifikačních čipů pro každého 

z řidičů vozidla (viz. obr.18) [12]. 

                   

Obrázek 18. Mobilní identifikační čip a čtečka RFID [11] 

 

4.3. Potřebná PC konfigurace k realizaci projektu 

Jednatel a administrativní pracovníci u společnosti Petr Novák Autodoprava potřebují 

k realizaci projektu v praxi počítač, s minimální hardware konfigurací Intel Celeron 466 

MHz, 128 MB RAM, grafický adaptér VGA (rozlišení 800 x 600) a operační systém 

Microsoft Windows 98, 2000, XP nebo Linux. K monitorování a prohlížení reportů je 

nutné nainstalování internetového prohlížeče Internet Explorer 6 a vyšší. Dle aktuálních 

informací od vedení společnosti, splňují tyto požadavky všechny firemní PC [12]. 

4.4. Blokové schéma zapojení systému SHERLOG trace ve vozidle  
 
 

Hlavní jednotka
710V3 

s datovou 
sběrnicí FMS

Anténa
  GSM

Anténa
  GPS

Data 
GSM/GPRS

      Řídící        
    jednotka
   nákladního
     vozidla

 
Doplňková
  jednotka
AMEDEO

Originální
 palivový
  plovák
 

Teplotní
čidla

v nákladním
prostoru

Original 
spínače
uzavření
dveří NP

 

Obrázek 19. Blokové schéma prvků použitých v projektu 
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4.5. Volba portálového nastavení 

Společnost SECAR Bohemia, a.s. nabízí výběr ze tří portálových aplikací. Jedná se 

o základní verzi BASIC, STANDARD a nejlepší PREMIUM. Hlavním důvodem, proč 

jsem vybral portálovou aplikaci PREMIUM, je nabídka mapových podkladů. Vektorové 

mapové podklady u této verze jsou pravidelně aktualizovány a v měsíčním poplatku je 

pokrytí celé Evropy, až do úrovně ulic. Dále zahrnuje veškeré nástroje pro kompletní 

správu celého vozového parku. U dispečerské funkce umožňuje vidět polohy více vozidel 

na mapě, nebo také například hlídá servisní intervaly jednotlivých vozidel. Proti tarifu 

STANDARD je dražší o 50,- Kč [12]. 
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5. Provozně ekonomické hodnocení návrhu 

5.1. Náklady na realizaci projektu u jedné jízdní soupravy 

Dle aktuální cenové nabídky ze dne 19.4.2010 vypracovanou paní Evou Erbenovou 

z obchodního oddělení SECAR Bohemia, a.s. jsem vypracoval orientační cenovou 

kalkulaci na jednu jízdní soupravu společnosti Novák Autodoprava. Možná mírná cenová 

odchylka může vzniknout složitostí montáže teplotních čidel, ve vnitřním prostoru 

chladírenského návěsu a cenou za kalibraci originálního plováku v nádrži nákladního 

vozidla. 

Tabulka 10. Kalkulace na realizaci projektu u jedné jízdní soupravy [12] 

    Označení dodávky   Cena Kč %DPH         DPH      Kč celkem 
            

 Sada jednotky 710v3          10 995,00     20                2 199,00                 13 194,00     
Jednotka AMEDEO 
10v3             5 850,00    20                1 170,00                    7 020,00     
Teplotní čidla a: 995,- 
Kč             2 985,00    20                   597,00                    3 582,00     

Instalace sady 710v3             1 200,00    20                   240,00                    1 440,00     
Instalace AMEDEO 
10v3             1 200,00    20                   240,00                    1 440,00     

Kalibrace plováku?             1 000,00    20                   200,00                    1 200,00     
Instalace teplotních 
čidel?             2 400,00    20                   480,00                    2 880,00     

RFID modul (čtečka)             1 200,00    20                   240,00                    1 440,00     

RFID čip (1 kus)                112,00    20                     22,40                       134,40     

Instalace RFID čtečky                150,00    20                     30,00                       180,00     
            

Aktivace služby                300,00    20                     60,00                       360,00     
            

Provozní měsíční           

poplatek PREMIUM                350,00    20                     70,00                       420,00     

 Poplatek za ROAMING                150,00    20                     30,00                       180,00     
            

  
suma  DPH  
10%                         -      10       

  
suma  DPH  
20%                         -      20       

Součet :          27 892,00                     5 578,40              33 470,40 Kč  

5.2. Náklady na realizaci projektu na všech jízdních soupravách 

U všech devíti  jízdních souprav jsou náklady na prvotní realizaci projektu :  

                                      251 028,- Kč bez DPH 
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5.3. Ukázky možných reportů poskytovaných u tarifu PREMIUM  

V rámci provozního hodnocení návrhu projektu monitorování vozidel v dopravní firmě 

pana Nováka, bych chtěl mimo jiné prezentovat 2 z možných 80 reportů o provozu 

konkrétního vozidla, poskytnutých v cenové nabídce paní Erbenové z obchodního oddělení 

společnosti SECAR Bohemia, a.s. 

5.3.1. Report o změnách stavu nádrže monitorované pomocí modulu 
AMEDEO 10v3 
 

 

Obrázek 19. Ukázka reportu o stavu PH v nádrži nákladního vozidla [12] 

Přesný stav pohonných hmot v litrech a v procentech je snímán přímo z originálního 

plováku vozu, který je kalibrován se systémem a je zasílán v jednotlivých reportech 

na centrální server. V případě, že je vozidlo vyzbrojeno na konkrétním místě čerpací 

stanice menším množstvím pohonných hmot, než je vytištěno na daňové dokladu, je možné 

tímto reportem prokázat nepoctivému řidiči jeho pochybení [12].      
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5.3.2. Report o monitorování teploty a stavu dveří v nákladovém 
prostoru 

 

Obrázek 21. Ukázka reportu o teplotě a stavu dveří v nákladovém prostoru [12]. 

 

5.4. Ukázka automatického generování elektronické knihy jízd 

Jedním z největších přínosů  ze zavedení projektu SHERLOG trace, je výrazné 

zjednodušení administrativy ,díky automatickému generování elektronické knihy jízd. 

Správné vedení a úplné vyplňování knihy jízd u každého firemního vozidla, je zákonnou 

povinností každého podnikatelského subjektu vůči FÚ. Na obrázku 22. je ilustrativní 

ukázka elektronické knihy jízd,  která lze tisknout, nebo expandovat do PDF nebo Excel 

[12]. 

 

Obrázek 22. Ukázka vygenerované elektronické knihy jízd [12]. 
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5.5. Souhrn výhod získaných realizací projektu ve firm ě Novák 
autodoprava 

Zavedení služby SHERLOG trace ve firmě, přinese panu Novákovi dva základní 

efekty. Prvním je možnost sledovat svůj vozový park 24 hodin denně v reálném čase 

a druhý je výrazné zjednodušení administrativy. Dále může přispět k hospodárnějšímu 

využívání pracovní doby řidičů a hlavně pomůže při problémech s krádežemi PH. 

Objasnění těchto krádeží přinese respekt u ostatních řidičů a donutí je, zamyslet se 

nad tímto nezákonným obohacováním. Tenhle krok povede k velkým úsporám firemních 

prostředků. Z vygenerovaných reportů je pan Novák schopen také posoudit, která z vozidel 

jsou pro jeho firmu více či méně efektivní. 

Zavedením doplňkového modulu AMEDEO připojeného k hlavní jednotce, získá 

pan Novák větší kontrolu nad zbožím, které mu bylo svěřeno. Monitorováním teploty 

nákladového prostoru může včasným upozorněním řidiče, zabránit zkažení zboží vlivem 

poruchy chlazení.  

Monitorováním otevřených, či zavřených dveří nákladového prostoru na konkrétním 

místě v reálném čase, může jednatel firmy zabránit, nebo dokázat řidičovo neoprávněné 

manipulování se svěřeným zbožím na místech, která nebyla určena k nakládce, 

či vykládce.  

5.6. Závěrečné hodnocení a návratnost investic 

Podle společnosti SECAR Bohemia, a.s. je návratnost nemalé investice do systému 

řádově do jednoho roku. Vzhledem k většímu rozšíření tohoto konkrétního systému  

o nadstandardní prvky monitorování, (teplota a dveře u nákladového prostoru a sledování 

příbytků a úbytků pohonných hmot z originálního plováku v nádrži vozidla)  se návratnost 

investic může prodloužit. Další faktor, který může mít vliv na prodloužení návratnosti 

investic u tohoto projektu je skutečnost, že se nejedná o referentské vozy, u kterých je 

značné procento soukromých jízd, vykazovaných jako jízdy služební. 

5.6.1. Návratnost investic z pohledu zavedení monitorování teploty NP 

Podle získaných informací od vedení společnosti Petr Novák – Autodoprava, nebyla 

k 3.5.2010 řešena žádná reklamace týkající se nesplnění podmínek přepravy zboží, 

pod kontrolovanou teplotou. V případě, že by k takové události zapříčiněné selháním 

chladícího zařízení mělo dojít a společnost by musela nahradit zákazníkovi škody 
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způsobené znehodnocením potravin, je návratnost investic do systému vzhledem k vysoké 

ceně přepravovaného zboží okamžitá. 

5.6.2. Návratnost investic z pohledu odstranění krádeží PH  

Významným zdrojem úspor při využití systému SHERLOG trace v dopravní 

společnosti Petr Novák Autodoprava, je úplné odstranění krádeží pohonných hmot řidiči 

v této firmě. Průměrný kilometrový proběh jedné jízdní soupravy u společnosti Novák je 

3 200 km za pětidenní cyklus. Průměrná spotřeba PH naložené jízdní soupravy je 32 l / 100 

km, to znamená že, za pětidenní cyklus spotřebuje jízdní souprava průměrně 1 024  l  PH. 

 V případě, že si jeden z nepoctivých řidičů odcizí v průběhu jednoho výjezdu 40 l 

pohonných hmot do vlastních kanystrů, lze podle aktuální průměrné ceny motorové nafty 

vypočítat, za kolik provozních týdnů jízdní soupravy se majiteli vrátí investice do systému, 

v podobě ušetřených pohonných hmot. Informace o aktuálním stavu PH na konkrétní 

čerpací stanici se  vygeneruje na reportu v litrech a lze ji porovnat s údaji na dokladu 

o zaplacení PH. Vzhledem k chybám měření jsou prokazatelné spíše větší jednorázové 

krádeže PH, proto je vhodné toto zařízení prioritně instalovat do vozidel, kde je průměrná 

vypočítaná spotřeba PH jízdní soupravy znatelně větší, než je průměrná spotřeba 

PH tabulková.    

Příklad návratu investic při úspoře 40 litrů motorové nafty za týden: 

Náklady na pořízení systému pro jednu jízdní soupravu bez DPH……………...27 392,- Kč 

Celkové paušální poplatky za jeden rok používání včetně roamingu bez DPH...6 000,- Kč 

Náklady na první rok provozu celkem bez DPH…………………………..33 392,-Kč 

Průměrná cena 1 litru motorové nafty bez DPH k 3.5.2010………………………..25,40 Kč 

Úspora  za nákup 40 l motorové nafty (jeden týden provozu) bez DPH………….1 016,- Kč 

Úspora za nákup motorové nafty za 1 rok (52 týdnů) bez DPH….................52 832.- Kč 

Náklady za 7 měsíců provozu systému včetně poplatků bez DPH………….30 892,- Kč 

Úspora  za nákup motorové nafty za 7 měsíců ( cca. 30 týdnů) bez DPH…..30 480,- Kč  

V tomto konkrétním případě je návratnost vložených finančních prostředků do systému 

včetně paušálních poplatků již za necelých 31 týdnů, to je za 7 měsíců provozu systému. 

  

Pozn. Tento modelový příklad je pouze ilustrativní a ukazuje  teoretické vyčíslení      

návratnosti investic, (při zavedení systému SHERLOG trace) jen z  jednoho pohledu. 
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5.6.3. Návratnost investic z pohledu dodržování jízdy nákladního vozidla 
po předepsané trase 
 

Vedení společnosti za dobu provozování autodopravy zaznamenalo několik pochybení 

ze strany řidičů, ve vykazování nereálných kilometrových proběhů do DZVV. Na tyto 

nesrovnalosti se přišlo namátkovým porovnáním délky trasy vykázané v DZVV a délkou 

trasy vypočítanou pomocí internetového mapového plánovače cest. Některé zaznamenané 

rozdíly byly až 200 km (nejednalo se o objížďky). Náklady na  provoz jízdní soupravy jsou 

podle informací pana Nováka 18 Kč bez DPH / 1 km. 

Zavedením systému SHERLOG trace do nákladních vozidel společnosti Petr Novák- 

Autodoprava, umožní vedení společnosti sledovat u každé jízdní soupravy pohyb 

po předepsané trase. Návratnost investice 33 392,- Kč bez DPH za provoz systému 

v prvním roce, je tedy již při ujetí 1855 km mimo předepsané trasy, za předpokladu 

provozních nákladů 18 Kč / 1km. 

5.6.4. Předpoklad zrychlení návratnosti investic do systému sledováním 
dodržování povolené rychlosti 

 Dalším zdrojem úspor je monitorování dodržování povolených maximálních rychlostí 

jízdních souprav, které mají významný vliv na jejich spotřebu. Tato důkazná kontrola, 

pomůže majiteli společnosti ovlivnit (například napomenutím) ekonomičnost jízdy svých 

řidičů. 
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 6. Závěr  

Cílem předložené bakalářské práce, bylo navrhnout z bohaté nabídky poskytovatelů 

produktů a služeb v oblasti sledování vozidel systém, který by prakticky i ekonomicky 

zdokonalil provozování nákladních vozidel ve společnosti Petr Novák – Autodoprava 

a zároveň odlehčil administrativu dispečera u této dopravní společnosti.  

Vzhledem k zaměření společnosti na mezinárodní chladírenskou a mrazírenskou 

dopravu byl hledán takový universální systém, který by mimo standardních 

monitorovacích funkcí zajistil také sledování teploty v nákladovém prostoru. Z velkého 

množství poskytovatelů byla zvolena společnost SECAR Bohemia, a.s. a to hlavně 

z důvodu široké nabídky služeb a dlouholeté praxi v oblasti sledování vozidel. Z aktuální 

nabídky tohoto poskytovatele, byl navržen systém sledování vozidel, vhodný pro využití 

ve zvolené dopravní firmě. 

V provozně – ekonomickém hodnocení návrhu jsou popsány hlavní výhody získané 

zavedením systému a zároveň výčet pohledů návratnosti investic vložených 

do zprovoznění systému. Rychlost návratnosti vložených finančních prostředků 

do systému, ovlivňuje určitým procentem většina ze sledovaných parametrů, a proto se 

nedá přesně definovat. Lze však předpokládat podle orientačních výpočtů v bodě 5. této 

práce, že návratnost těchto investic nepřesáhne jeden rok, což společnost SECAR Bohemia 

také prezentuje ve svých propagačních materiálech. Po uhrazení vstupních investic, 

by mělo zavedení systému SHERLOG trace přispět k dlouhodobému snížení provozních 

nákladů, v této dopravní společnosti. 
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