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Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití GPS systémů pro monitorování 

vozidel. V úvodních kapitolách práce je prezentována historie, současnost i alternativní 

budoucnost systémů GPS. V kapitolách věnovaných systémům GPS je rovněž 

diskutována problematika aplikační sféry. Ve druhé části práce je pak proveden kriteriální 

výběr systémů monitorování vozidel využívaných v České republice a jejich vzájemné 

srovnání. V souladu se stanovenými kritérii je vybrána optimální alternativa systému. 
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This bachelor thesis deals with problems of using GPS systems for tracking vehicles. First 

chapters present history, present and future of alternative GPS systems. In chapters 

dedicated to GPS systems is also discussed the issue of the application sphere. In the 

second part of the work is made the criterial selection of GPS tracking systems used in 

the Czech Republic and their comparison. In accordance with established criteria is 

chosen the optimal alternative of system. 
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Seznam zkratek 

3D    Trojrozměrný 
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MHD   Městská hromadná doprava 

MVČR   Ministerstvo vnitra České republiky 

PDA  Personal Digital Assistant 

PHM  Pohonné hmoty 

RFID  Radio Frequency Identification 

SA    Selective Availability - Sektivní dostupnost 

SMS  Short message service 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

UTC  Coordinated Universal Time – Koordinovaný světový čas
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Úvod 

Již od pradávna měly informace o poloze a rychlosti pohybu důležitou hodnotu. 

Bylo důležité znát polohu vlastních či nepřátelských vojsk, flotil, zboží, zásobovacích 

konvojů a případně i polohu vlastních vojenských posil. V současné době tomu není 

nikterak jinak. Informace o poloze a rychlosti pohybu hrají významnou roli jak z hlediska 

ekonomického, tak i strategického. Výčet uplatnitelnosti těchto informací se však díky 

prudkému rozvoji technologií stále rozšiřuje. Jedná se například o možnost sledování 

doručovaných zásilek, zefektivnění orientace ve skladových plochách, řízení dopravy ve 

městech, přesné navigace na mořích, navádění raket a další. Své uplatnění si informace  

o aktuální poloze, rychlosti a směru pohybu stále častěji nacházejí rovněž v oblasti 

bezpečnosti, kde například s prudkým nárůstem počtu automobilů pohybujících se po 

silnicích za poslední desetiletí, vzrůstá i počet jejich krádeží (dle statistik MVČR je jen 

v České republice každoročně odcizeno přes 10 000 vozidel [11]), dopravních nehod, 

zvyšuje se potřeba efektivnějšího řízení zásahových jednotek IZS a jiné. Na výše uvedené 

problémy je však již přes dvacet let „lék“ a to díky moderní technologii GPS.  

GPS čili globální navigační systém je navigační systém umožňující uživatelům 

stanovení aktuální polohy, času a rychlosti pohybu. Nabízí široké možnosti využití 

prolínající se řadou oborů od využití v silniční, lodní a letecké dopravě, v zemědělství, 

vojenství, lesnictví, stavebnictví a mnoha dalších. Pro oblast bezpečnosti osob a majetku 

je jednou z důležitých schopností tohoto systému monitorování pohybu vozidel. Díky 

informacím o stavu a pohybu vozového parku lze snadněji nalézat efektivnější  

a ekonomičtější řešení pro využívání vozidel, ať se již jedná o soukromý firemní vozový 

park, kde informace o stavu vozidel budou šetřit především firemní náklady, nebo vozový 

park státních záchranných složek, kde přesné informace o poloze vozidla budou 

napomáhat k zefektivňování práce a zkracování dojezdových časů vozidel. Mezi další 

možnosti využití GPS patří například možnost sledovat pohyb vozidel s nebezpečným či 

cenným nákladem (typicky převozy finančních hotovostí), kontrola využívání vozidla pro 

neoprávněné osobní účely, kontrola dodržování pravidelných přestávek, spotřeby 

vozidel, délky nakládky a vykládky, lokalizace vozidel v případě problémů, či eventuální 

dohledávání odcizeného vozidla a další uvedené dále v této bakalářské práci. 
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Cílem této předložené bakalářské práce je zhodnotit možnosti využití GPS systémů 

při monitorování polohy, pohybu a parametrů vozidel. Z pohledu praktické části pak 

analýza současného stavu a ekonomické zhodnocení nabízených systémů na trhu v ČR. 
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1 Systém GPS  

GPS (celým názvem Navigation System with Timing and Randging Global 

Positioning System, NAVSTAR-GPS) čili globální polohový systém, je systém díky 

kterému můžeme určit polohu, směr, rychlost a přesný čas kteréhokoli bodu na Zemi či 

nad Zemí.  

Byl vyvinut a stále je provozovaný americkým ministerstvem obrany, a to 

především pro vojenské účely. Dlouhá léta byl systém GPS ze strategických i finančních 

důvodů pro širokou veřejnost nedostupný, nicméně v 90. letech 20. století došlo 

k zpřístupnění systému i pro civilní uživatele, stále však byly do souřadnic polohy 

vnášeny záměrné chyby pomocí takzvané selektivní dostupnosti (dále jen SA), mající za 

úkol zhoršit přesnost určování polohy. V roce 2000 došlo ale k jejímu zrušení, čímž se 

přesnost měření pro civilní uživatele zvýšila minimálně pětinásobně [20]. 

Systém GPS nachází široké využití například v oblasti dopravy, při volnočasových 

aktivitách, v geodézii a měřičství, dále u záchranných služeb a krizového řízení,  

v zemědělství, lesnictví, archeologii, geofyzice a mnoha dalších. 

1.1 Historie  

Historie systému GPS se začíná psát v šedesátých letech minulého století, kdy 

vojenské námořnictvo USA začalo pracovat na projektu Transit. O několik let později se 

svým vlastním programem přišlo i letectvo USA. V 70. letech byly oba dva tyto projekty 

sloučeny a pod názvem NAVSTAR GPS započalo roku 1973 budování jednotného 

systému, jehož vývoj můžeme rozdělit do čtyř fází.  

První fáze - probíhala v letech 1973 až 1979 a kladla si za cíl ověřit základní 

principy činnosti GPS. Během této etapy bylo do vesmíru vypuštěno celkem 11 družic, 

které v určené testované oblasti měly zajistit plnohodnotnou navigaci. 

 Druhá fáze - probíhala v letech 1979 – 1985. Byla to fáze budování pozemních 

základen, vylepšování družic a testování přijímačů GPS.  
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Třetí fáze - probíhala od roku 1985 do roku 1995. Během tohoto období dochází 

k výrobě a vypouštění modernějších družic bloku II na místo stávajících družic bloku I. 

K prosinci 1993 dochází k počátečnímu operačnímu stavu, čili stavu, kdy se na obloze 

nachází již 24 družic schopných navigace kdekoliv na Zemi. V březnu 1994 se GPS 

systém stává plně operativní. 

Čtvrtá fáze - probíhá od roku 1995 do současnosti. V této etapě jsou na orbit 

vypouštěny další, postupně vylepšované družice bloku II (družice bloku IIA, IIR, IIR(M), 

IIF).  Značně se rozšiřuje výčet vysílaných signálů družicemi, prodlužuje životnost družic 

a jejich výkon ve smyslu vysílacích zařízení [9,18].  

Dále probíhá výroba družic nového bloku GPS III. Ty budou vysílat všechny druhy 

signálů družic předešlého bloku, navíc budou vysílat čtvrtý civilní signál. Dále bude 

zvyšována jejich životnost a tyto družice již nebudou schopny vysílat SA. Začátek jejich 

vypouštění se plánuje na rok 2016 [9]. 

1.2 Princip fungování GPS  

Princip fungování GPS systému je založen na měření času mezi cíleným bodem 

a minimálně čtyřmi různými satelity se známou pozicí. Z tohoto důvodu je každá 

jednotlivá družice vybavena třemi až čtyřmi atomovými hodinami. Tyto hodiny udávají 

velice přesný čas, kdy k odchylce jedné vteřiny může dojít až během jednoho milionu let. 

Bohužel však neobsahují mechanizmus tzv. přestupných sekund (jednosekundová oprava 

času UTC z důvodu nepravidelné rotace Země), proto postupem času dochází k jejich 

rozchodu se světovým časem UTC. Z tohoto důvodu jsou tyto hodiny ještě pravidelně 

synchronizovány z kontrolních míst na Zemi [18]. 

Samotný princip určení polohy není na pochopení vcelku složitý. Každá družice 

vysílá v pravidelných intervalech signály spolu s časovým kódem. Po přijetí signálu GPS 

přijímačem, přijímač vypočte vzdálenost mezi ním a družicí. Za předpokladu přijetí 

signálu pouze od jedné družice (v Obr. 1 jako V1) bude hledaná poloha někde na jejím 

obvodu. Při přijetí signálu od dvou družic V1 a V2 bude hledaná poloha buď bodem A, 

nebo bodem B. Pro korektní určení polohy je ve smyslu praktického využití potřeba přijetí 

signálů minimálně tří družic.  Avšak díky nedostatečně přesnému měření času hodin 
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v přijímači se jako optimální udává signál alespoň ze čtyř družic. Tomuto postupu se jinak 

říká trilaterace. Graficky ilustruje výše popsanou problematiku Obr. 1. 

 

 

 

 

 

 

1.3 Technologie Systému 

GPS systém je tvořen třemi hlavními segmenty: 

 kosmickým segmentem (Space Segment)  

 kontrolním segmentem (Control Segment) 

 uživatelským segmentem (User Segment)  

Kosmický segment se v současné době sestává z 31 satelitů pohybujících se na  

6 různých orbitálních drahách. Tyto dráhy se nacházejí ve výšce 20 180 km a k rovníku 

mají sklon (inklinaci) 55 stupňů. Každá družice potřebuje přibližně 12 hodin k oběhnutí 

své dráhy.  Jejich oběžné dráhy jsou navrženy tak, aby na kterémkoli místě na Zemi byly 

dostupné signály alespoň ze 4 družic po celý den. 

Kontrolní segment sestává z hlavní kontrolní stanice nacházející se v USA ve 

státě Colorado, náhradní kontrolní stanice ve státě Kalifornie a 16 -ti monitorovacích 

stanic rozmístěných po celém světě. Ty provádějí sběr atmosférických dat z družic, které 

Obrázek 1 - Princip určení polohy 
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následně předávají do hlavní řídící stanice a soustavou pozemních antén komunikují se 

satelity [4]. Rozmístění celého systému je detailněji znázorněno na obr. 2. 

 

Mezi nejdůležitější úkoly kontrolního segmentu patří: 

 sledování pohybu satelitů a výpočet efemerid (údaje o přibližné poloze družic) 

 monitorování satelitních hodin a předpovídání jejich budoucího chování 

 synchronizování času na palubě satelitů, 

 přenášení přesných orbitálních údajů, které byly získány při komunikaci se 

satelity, 

 přenos aproximovaných informací orbitálních dat ze všech satelitů (almanach) 

 přenos dalších informací, jako je stav družice, chyby atomových hodin a jiné [26]. 

 

Uživatelský segment se sestává z GPS přijímačů, uživatelů a vyhodnocovacích 

nástrojů a postupů [18]. GPS přijímač je tvořen anténou, radiofrekvenční jednotkou, 

mikroprocesorem, komunikační jednotkou, pamětí, zdrojem napětí [30]. Umožňuje na 

zemi, na moři či ve vzduchu přijímat satelitní vysílání a vypočítat jeho přesnou polohu, 

rychlost a čas.  

Obr. 2 - Rozmístění kontrolního segmentu GPS [2] 
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2 Alternativní systémy k GPS 

GPS není jediným globálním polohovacím systémem na světě. V současné době 

má konkurenci v ruském systému Glonass a další obdobné systémy jako je čínský 

Compass, evropský Galileo, indický IRNSS a japonský QZSS jsou zatím ve stádiu 

výstavby a testování.  

2.1 Glonass 

Glonass (Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma) je ruský navigační 

systém, jehož vývoj byl zahájen v 70. letech minulého století jako odpověď na americký 

systém GPS. K vypuštění první družice došlo v říjnu 1982, plné funkčnosti systému  

(24 družic) pak bylo dosaženo roku 1995. Avšak z důvodu špatné ekonomické situace 

Ruska a nízké životnosti družic bylo v roce 2002 na orbitu v provozu pouze 8 družic 

a systém se tak stal nepoužitelný. Situaci změnil až následně vládou schválený federální 

program „ Globální navigační systém“, díky němuž tento systém znovu dosáhl plné 

funkčnosti v roce 2012 [21,26]. 

Systém umožňuje určování polohy, rychlosti a času ve 3D prostoru, kdekoliv na 

Zemi a ve vzduchu. Dráhy jeho družic se podobají drahám družic systému GPS, mají však 

nižší výšku (19 100km), kratší čas oběhu (11h a 15min) a inklinaci 64,8 stupňů.  

2.2 Galileo  

Galileo je evropský Globální polohový systém budovaný evropskou kosmickou 

agenturou v rámci Evropské unie, který by se v budoucnu měl stát alternativou jak 

ruskému GLONASS, tak i americkému GPS a zbavit tak Evropu závislosti na těchto dvou 

systémech, které v případě válečného konfliktu či výjimečné situace nedávají záruku na 

plnou funkčnost. Ačkoli měl být systém v provozu již v roce 2010, byly první dvě družice 

vypuštěny až 21. října 2011. Další dvě pak o rok později, v srpnu 2012. Vypuštění těchto 

4 družic završilo poslední fázi programu Galileo. Takzvanou fázi IOV (In Orbit 

Validation), která si klade za cíl ověřit charakteristiky navrhované architektury  

a dostupnost vysílaných signálů v reálných podmínkách kosmického prostoru. 



 

 

8 

 

Následující fáze FOC (Full Operation Capability) bude fází vypouštění zbylých družic 

(27 operačních + 3 záložní) a budování pozemního a řídícího segmentu. Dokončení 

systému se v současné době odhaduje na rok 2019-2020 [29]. 

Družice systému Galileo budou operovat na střední oběžné dráze Země (tj. ve 

výšce 23 222km) ve 3 rovinách. Každá z rovin dráhy bude inklinovat na 56 stupních [5]. 

2.3 IRNSS 

IRNSS je indický systém, jehož program byl schválen v roce 2006. Bude sestávat 

ze 7 družic. Z toho 3 budou geostacionární a 4 budou inklinovat na 29 stupních na 

orbitálních drahách. V současnosti (srpen 2014) jsou již 2 satelity vypuštěny [8]. 

2.4 Beidou (compass) 

Jedná se o čínský systém. V současné době má pouze regionální využití (16 družic). 

Pokrývá tedy oblast pouze části asijského kontinentu. Do budoucna (v současných 

vyhlídkách rok 2020) by mělo být vypuštěno celkem 35 družic a Beidou by se tak měl 

stát celosvětově dostupnou alternativou k GPS, Glonassu a Galileu [8]. 

2.5 QZSS 

Japonský systém. Není budovaný jako samostatný, nýbrž jako zpřesňující systém 

k GPS, a to z důvodu hornatého povrchu Japonska. Je založen na kooperaci Japonska  

a USA [8]. 
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3 Praktické využití GPS 

Ačkoli byl systém GPS budován primárně jako vojenský, nachází široké 

 a rozmanité uplatnění i v civilním sektoru. Mezi tradiční oblasti využívající technologii 

GPS se řadí mapování, geodetické průzkumy, logistika, výpočetní technika, archeologie, 

potápění, geofyzika, případně záchranářství. Nesmíme také opomenout nejširší uplatnění 

GPS aplikací v oblasti dopravy, při volnočasových aktivitách a dalších. Mezi ty 

nejznámější (z pohledu využití) lze zařadit aplikace v: 

 Lesnictví 

 Zemědělství 

 Námořní dopravě 

 Letectví 

 Silniční a železniční dopravě 

 

Lesnictví  

Jedná se například o aplikace pro optimální dopravu dřeva, kde GPS aplikace 

navrhne nejideálnější trasy dopravy. Dále jsou zde používány aplikace pro zefektivnění 

těžby dřeva, kdy je GPS využíváno pro předávání informací pracovním skupinám, 

plánování zalesnění a mnoho dalších [33] 

Zemědělství 

V zemědělství se využívají například systémy pro automatické řízení 

zemědělských strojů (například Systém 150), aplikace pro mapování hranic pozemku 

[1,5], či GPS aplikace umožňují zemědělcům práci za ztížených povětrnostních podmínek 

(déšť, prach, mlha).  

Námořní doprava 

Aplikace umožňují optimalizovat trasu plavby, pomáhají rybářům vracet se na 

jejich nejbohatší loviště.  
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Letectví 

GPS nachází velké uplatnění i v letectví. Data z GPS se používají k plánování trasy 

letů, výpočtům spotřeby paliva, pomáhají letadlům přistávat při snížené viditelnosti 

a mnoha dalších činnostech. 

Aplikace v silniční a železniční dopravě 

Jedná se především o řízení vozového parku, lokalizace vozidel, jako bezpečnostní 

opatření, sledování převozu nebezpečného nákladu či vybavování vozidel systémem 

Ecall. GPS nahází široké využití i v tzv. inteligentních dopravních systémech, kladoucích 

si za cíl zefektivnění provozu a maximální bezpečnost. V železniční dopravě pak při 

monitorování polohy vlakových souprav, případně i jednotlivých vagonů [22]. 

 

S ohledem na tematické zaměření práce budou následující kapitoly detailněji 

věnovány problematice využití GPS systémů pro účely monitorování vozidel. 
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4 Princip monitorování vozidel 

Princip monitorování vozidel je založen na snímání údajů o poloze vozidla GPS 

lokátorem. Ten je v případě verze „off-line“ ukládá na svoji flash pamět, nebo v případě 

verze „on-line“ zasílá přes mobilní GSM síť do centrální databáze (Obr. 3). Zde jsou tato 

data dále zpracovávána a zobrazena na mapovém podkladu. Ze získaných dat lze následně 

sestavovat pomocí speciálního softwaru například knihy jízd, historii pohybu vozidel, 

vypočítávat spotřebu PHM a další [18].  

Ve smyslu konstrukce je systém monitorování vozidel tvořen především 

následujícími částmi: 

 GPS lokátorem 

 Systémem zpracování a vyhodnocení dat 

Podrobněji jsou jednotlivé dílčí části monitorovacího systému popsány 

v následujících kapitolách. 

 

Obr. 3 - Princip fungování systému 
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4.1 GPS lokátor 

GPS lokátor patří mezi nejdůležitější části systému monitorování vozidel. Je to 

mobilní (přenosná) případně napevno instalovaná jednotka ve vozidlech sestávající 

z GPS přijímače, antény, GSM komunikátoru, řídící jednotky a záložního zdroje. GPS 

lokátor je zodpovědný za sběr informací ohledně aktuální polohy a rychlosti pohybu, 

případně dalších parametrů spojených s vozidlem (například informací o otáčkách 

motoru, spotřebě PHM, teplotě nákladového prostoru a dalších). Tyto informace 

následně, v případě lokátorů typu Data-loggers, ukládá do vestavěné paměti, odkud je lze 

získat zpět až po příjezdu vozidla, v případě lokátorů Data pushers odesílá v pravidelných 

intervalech do centrální databáze, či v případě lokátorů Data pullers zasílá pouze na 

žádost [23]. 

4.2 Systém zpracování a vyhodnocení dat 

Systémy monitorování vozidel pomocí GPS jsou obvykle postaveny na 

architektuře client/server, což je obousměrná datová komunikace mezi mobilními 

jednotkami a serverem, obvykle sestávajícím z komunikačního serveru, webového 

serveru a mapového serveru. Komunikace jednotky s komunikačním serverem probíhá 

přes GPRS pomocí komunikačního protokolu TCP/IP, kdy jednotka na server odesílá data 

o poloze spolu se svým identifikačním číslem IMEI. Ten tato data ověří a uloží do 

centrální databáze (například MySQL). Následný přístup k těmto datům a jejich 

vizualizace na mapových podkladech je zprostředkován pomocí webové aplikace. [6,28]. 

4.3 Zobrazení polohy 

Data získaná z GPS lokátorů lze dále zpracovávat nebo zanášet do mapových 

podkladů. Formy mapových podkladů mohou být distribuovány buďto ve vektorové, 

nebo v rastrové podobě. U vektorové formy je informace uložená pomocí souřadnic bodů 

a čar. Výhodou tohoto formátu je neomezená možnost přiblížení a oddálení pohledu. 

Rastrová mapa je naopak tvořena maticí bodů (pixelů), jejíž výhodou je velké množství 
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zobrazených informací, nevýhodou však značná paměťová náročnost a při zobrazení 

v jiném měřítku než 1:1 následné zkreslení obrazu [14]. 

K zobrazení polohy se většinou využívají mapové portály (mapy Seznam, mapy 

Google), využít lze ale i např. specializovaného GIS softwaru (např. ArcGis), jehož 

výhodou je možnost tvorby vlastních specifických map.  Rozdíly mezi jednotlivými 

druhy mapových podkladů se nacházejí v aktuálnosti (periodě aktualizací), v detailnosti 

(vyznačení důležitých budov, zastávek MHD, restaurací, památek), technickém 

zpracování (optimalizace pro různé mobilní i internetové prohlížeče, rychlosti načítání)  

a případně i v doplňkových funkcích (například možnost plánování, měření trasy, 

vyhledávání pomocí GPS souřadnic atd.). Jednotlivé alternativy jsou stručně diskutovány 

v následujícím textu. 

Seznam -  je nejznámější český mapový portál. Poskytuje mnoho tematických 

map, jako například mapy turistické, letecké (ortofotomapy), dopravní, zimní, letní  

a další. Obsahuje detailní mapy České republiky a Slovenska, které si Seznam vytváří 

sám, dále také podrobné mapy Evropy a oblasti okolo Středozemního moře, jež Seznam 

získává z OpenStreetMaps.  

Mapy Google -  oproti Seznamu obsahují podrobné mapy celého světa, avšak 

poskytují jen mapy klasické a ortofotomapy. Zobrazení trasy lze ale provádět  

i v aplikaci Google Earth, což je „virtuální globus“ určený primárně k zobrazování 

leteckých a satelitních snímků. [27]. Výhodou této aplikace je množství funkcí  

a zobrazení dodatečných informací (například 3D modely vybraných měst, zobrazení 

stavu počasí, fotografií vztahujících se k daným místům, informací o obchodech, 

památkách, zastávkách hromadné dopravy a mnoho dalších). Dostupná je jak pro 

Windows, Mac, Linux tak i pro platformy Android a iOS.  

Arcgis - je komerční (placený) geografický informační systém pracující s mapami 

a geografickými informacemi. Patří mezi nejpoužívanější GIS software na světě. Nabízí 

řadu produktů, které jsou vhodné pro zobrazování, analyzování a správu geodetických 

dat [15]. Jeho výhodou je ohromné množství druhů map, od historických, přes dopravní 

až po cyklistické. 
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OSM – je projekt, který vznikl za účelem umožnit veřejnosti volné a kreativní 

nakládání s geografickými daty. Jeho datový obsah tvoří dobrovolníci, kteří 

zaznamenávají a udržují geografické informace po celém světě [17]. V nabídce se 

nacházejí mapy klasické, dopravní, cyklomapy, humanitární a mapquestopen. 

Mapquest -  je  bezplatná americké mapová služba. Poskytuje jak klasické  

a letecké mapy, tak i mapy tématické (dopravní, cyklistické atd.) 

Yahoo - je volný mapový portál poskytovaný společností Yahoo. Poskytuje mapy 

klasické a ortofotomapy. Zajímavostí je propojení map se službou Flickr (server na 

sdílení fotografií) a tím možnost zobrazení fotografií pořízených v daném místě z online 

fotoalba Flicker. Tuto obdobnou službu poskytuje také Google Earth. 

Pro lepší představu o podobě interpretace polohy a pohybu vozidel s využitím výše 

diskutovaných mapových podkladů jsou tyto znázorněny na Obr. 4. 

 

 

Obr. 4 - Mapové podklady 

(Seznam – a; Google – b; ArcGis – c; OSM – d; Mapquest – e; Yahoo – f ) 
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4.4 Možnosti systému 

Níže jsou uvedeny nejčastější možnosti využití systému monitorování vozidel. 

Patří mezi ně typicky tvorba elektronické knihy jízd, vypnutí motoru v případě krádeže, 

možnost online sledování polohy vozidla, sledování parametrů vozidel, nákladu, 

identifikace řidiče a další. 

Elektronická kniha jízd 

Umožňuje zobrazování zaznamenaných dat o pohybu vozidel. Mezi ty základní 

patří čas a místo začátku, konce jízdy, účel jízdy, ujetá vzdálenost, koncový stav 

tachometru, doba jízdy, doba stání od předcházející jízdy, stav spotřebovaného paliva  

a další, závisející na typu instalované jednotky a softwarové výbavě serveru [18]. 

Sledování aktuální polohy vozidla 

Sledování aktuální polohy vozidla umožňuje zobrazení pohybu a polohy vozidla 

v čase. Využití nacházíme hlavně v monitorování pohybu cenných zásilek, sledování  

a následně dohledávání odcizených vozidel či efektivnějším operativním řízení provozu 

vozového parku [18]. 

Navigace vozidel 

Informace z GPS lokátoru mohou být prospěšné i posádce vozidla, a to skrze 

zobrazení polohy vozidla na grafickém výstupním zařízení (např. mobilní telefony, 

tablety, PDA a jiné) [18]. 

Vypnutí motoru v případě krádeže 

V případě krádeže automobilu, či z jakéhokoliv jiného důvodu lze zasláním SMS 

z autorizovaného mobilního telefonu vypnout a zablokovat motor automobilu. Toto lze 

nastavit i automaticky, například opuštěním předem definované zóny (např. parkoviště). 

Připojení k CAN bus sběrnici/ FMS bráně vozidla  

CAN bus sběrnice (FMS u nákladních vozů) je sběrnice, prostřednictvím které si 

jednotlivé řídící jednotky ve vozidlech vyměňují informace. Připojením GPS jednotky 



 

 

16 

 

k této sběrnici lze získávat další, specifičtější data přímo z vozidla (informace o otáčkách 

motoru, akceleraci, rychlosti vozu, spotřebě paliva, stavu tachometru a dalších.   

SOS tlačítko 

Pokud to verze GPS lokátoru umožňuje, lze systém také propojit s tzv. SOS 

tlačítkem, po jehož aktivaci jsou vyslána data o poloze řidiče na předem definovaná 

telefonní čísla. 

Možnost sledování paliva v nádrži 

Sledování množství paliva v nádrži umožňuje lepší hospodaření s pohonnými 

hmotami a případně umožňuje odhalit jejich neoprávněné odčerpávání. Potřebné údaje 

lze získávat několika způsoby. Mezi ty nejčastější se řadí instalace průtokoměru, ať již 

mechanického (u vozů s mechanickým vstřikováním, kde se instaluje přímo do palivové 

soustavy) či elektronického (připojením na elektroniku vozidla), zavedení měřící sondy 

do nádrže, napojení na stávající plovák, či čtení dat přímo ze sběrnice vozidla. 

Sledování parametrů nákladu 

GPS lokátor zle propojit s různými snímači, například snímači pro měření teploty, 

tlaku, vlhkosti, polohy a dalšími. 

Překročení rychlosti 

U této funkce lze nastavit limitní rychlost, po jejímž překročení bude odeslána SMS 

zpráva o překročení rychlostí na autorizované telefonní číslo. 

Identifikace řidiče 

Pro identifikace řidiče, případně jeho spolujezdců, se obvykle využívají 

bezkontaktní čtečky pracující na principu RFID technologie, alternativní možností je však 

i využití kontaktních čipů Dallas, obsahujících jedinečný 64 bitový kód, což dle výrobce 

zaručuje nezaměnitelnost identifikace.  
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5 Systémy na českém trhu 

Cílem praktické části této bakalářské práce je analýza současného stavu trhu 

v oblasti poskytování služeb monitorování vozidel v České republice a výběr takového 

systému, který bude nejlépe vyhovovat níže přijatým kritériím. 

5.1 Parametry výběru 

Nezbytným předpokladem z pohledu možného srovnání a následného vyhodnocení 

je zvolení si kritérií výběru systémů. V případě této bakalářské práce přitom byla přijata 

kritéria následující: 

 Stávající systém s 30 000 a více monitorovanými vozidly 

 Systém s pevně instalovanou jednotkou ve vozidle 

 Systém umožňující on-line přístup k informacím prostřednictvím webového 

rozhraní 

 Systém s pokrytím minimálně území České republiky (včetně mapových 

podkladů) 

 Systém s možností získání doplňkových informací a disponující doplňkovými 

funkcemi 

 Cena systému (včetně instalace a aktivace systému) nepřesahující částku 

12 000 Kč  

Monitorovací systém, který monitoruje více jak 30 000 vozidel 

V případě kritéria „stávající systém s 30 000 a více monitorovanými vozidly“ jde 

o snahu eliminovat systémy, jejichž funkce není z praktického hlediska dlouhodoběji 

prověřena. Z pohledu uživatele systému lze při počtu 30 000 a více vozidel předpokládat, 

že provozovatel systému má nejen bohaté zkušenosti s instalací, ale také s provozováním 

systému, technickou podporou a se servisem. 
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Napevno instalované jednotky 

Ve smyslu kritéria pevně instalované jednotky jde o eliminaci systémů 

využívajících mobilních jednotek. Systémy s pevně instalovanou jednotkou zaručují 

trvalou přítomnost jednotky ve vozidle a vylučují tak možnost vyjetí vozidla bez 

monitorovacího zařízení. 

On-line přístup k informacím pomocí webového rozhraní 

On-line přístup k informacím pomocí webového rozhraní zaručuje možnost 

sledování vozidla v čase. Uživatel tak získá okamžitý přehled o rozmístění a pohybu 

svých vozidel, což mu umožní efektivnější správu vozového parku.  

Pokrytí minimálně území České republiky 

Ve smyslu možnosti monitorování vozidel a zobrazení jejich polohy na mapových 

podkladech v dostatečném rozlišení (nejméně zobrazení sítě ulic) minimálně na území 

České republiky. 

Doplňkové informace a uživatelské funkce 

Požadavek na možnost získávání doplňkových informací a uživatelských funkcí 

zahrnuje schopnost sledování paliva a dalších údajů o jízdě řidiče včetně možnosti 

připojení GPS jednotky na sběrnici CAN bus vozidla. Dalším požadavkem je tvorba 

automatické knihy jízd, která bude zobrazovat přehledné statistické údaje o provozu 

vozidel a která bude uznatelná pro daňové účely. Posledním požadavkem je přepínač 

soukromé a služební jízdy (Obr. 7) včetně individuální identifikace řidiče pomocí RFID 

čtečky, pro lepší přehlednost o využívání vozidla. 

Cena systému nepřesahující 12 000 Kč (bez DPH) 

Náklady na instalaci a provoz systému hrají důležitou roli v procesu výběru 

systému. Z tohoto důvodu je nutné zvážit i návratnost takovéto investice. Dle statistických 

měření se průměrné měsíční náklady na PHM nejprodávanějšího vozidla v České 

republice, Škody Octavie, pohybují kolem 5 000 Kč za měsíc. Dle dodavatelů řešení 

systémů monitorování vozidel je po aplikaci monitorovacího systému možné dosáhnout 

až 20% roční úsporu provozních nákladů. Částka 12 000 Kč tak odpovídá 20 % ročních 



 

 

19 

 

nákladů na PHM. Návratnost vložené investice do monitorovacího systému by tedy měla 

být v horizontu jednoho roku. [32,24]. Cena v sobě zahrnuje odbornou instalaci a výše 

zmíněné požadavky (připojení na sběrnici, čtečku RFID pro identifikace řidiče a dva 

RFID čipy, viz Obr. 5 a 6) Veškeré zobrazené ceny jsou bez DPH. 

 

 

 

Obr. 6 - Čtečka RFID [10] Obr. 5 - Čipy RFID [10] 

Obr. 7 - Přepínač typu jízd [10] 
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6 Systémy 

Na základě výše prezentovaných kritérií byly z provozovaných systémů pro 

monitorování vozidel v České republice vybrány následující produkty: O2 Car Control, 

CCS Carnet, ONI system, All4Car a Radium. V cenících uvedené ceny se vztahují 

k prvnímu čtvrtletí 2015 a byly získány z on-line dostupných ceníků, případně 

elektronickou komunikací s provozovateli systému. 

6.1 O2 Car Control 

O2 Car Control je produkt největšího tuzemského telekomunikačního operátora, 

společnosti 02 Czech Republic a.s., která od svého vzniku v roce 2005 monitoruje téměř 

50 000 vozidel.  

Nabízí několik druhů tarifů pro oblast monitorování vozidel, z nichž našim 

zvoleným parametrům nejlépe odpovídá tarif „STANDARD“. Ten nabízí dispečerské 

funkce jako je možnost sledování servisních intervalů, polohu více vozidel nad mapou, 

provádění importů a exportů z a do aplikací třetích stran, dále umožňuje vytvářet vlastní 

sestavy reportů, včetně možnosti využití speciálních modulů pro sledování vybraných 

oblastí, alertovací nástroje, automatickou tvorbu knihy jízd a další. Do systému se 

uživatel dostává skrze webový portál (viz obrázek č. 5), jenž je díky aplikaci O2 Car 

Mobile dostupný i na mobilních zařízeních se systémem Android [12].  K instalaci do 

vozidel nabízí 3 typy jednotek, z nichž požadavek na připojení k CAN sběrnici vozidla 

splňuje pouze „Rozšířená - Speciální jednotka“. Ta pro příjem signálu využívá velmi 

citlivý GPS/Glonass přijímač, umožňuje detekci indikace záměrného rušení signálu, 

obsahuje čtyř-pásmový GPS modul a dvojici 3D akcelerometrů pro detekci nárazu  

a pohybu [31]. 
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Mapové podklady 

Mapové podklady využívá O2 Car Control od společnosti Seznam.cz s doplňkovou 

vrstvou OSM a LPIS map v měřítkách Evropa 1 : 1 000 000, ČR 1 : 100 000 a okresní  

a krajská města v ČR a SR 1 : 10 000. Aktualizace mapových podkladů probíhá 4 krát 

ročně.  

Sledování paliva 

Sledování paliva lze řešit buď pomocí dvoukomorového průtokoměru, 

elektronického průtokoměru EDMECO nebo hladinové sondy IBR, případně připojením 

na sběrnici CAN/FMS. 

Ceník (ceny bez DPH) 

Tabulka 1 - Ceník O2 Car Control 

 

Pořizovací náklady pro 1 vozidlo se čtečkou RFID, čtením ze sběrnice CAN  

a přepínačem soukromá služební jízda: 

Pevně instalovaná jednotka GPS se čtením z CAN 4 500 Kč

Bezdotykové čtecí zařízení RFID 1 380 Kč

Bezdotykový čip RFID 100 Kč

Měsíční paušál ČR 399 Kč

Aktivace 100 Kč

Instalace jednotky se čtením z CAN 950 Kč

Tab. č. 1 – Ceník O 2  Car Control

Obr. 8 - Webová aplikace O2 Car Control 
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4500 (rozšířená jednotka) + 1380 (čtecí zařízení RFID) + 2*100 (dva čipy RFID) 

+ 100 (aktivace systému) + 950 instalace = 7130 Kč bez DPH 

6.2 ONI SYSTEM 

ONISYSTEM je systém provozovaný od roku 2006 společností NAM system a.s.  

a jejími partnery monitorující a střežící již více než 50 000 objektů. Nabízí řešení ve  

3 kategoriích: ONI Sledování, ONI Sledování plus a ONI Střežení. 

První a pro naše účely nejvhodnější možností je služba ONI Sledování umožňující 

skrze webovou aplikaci (dostupnou i z mobilního telefonu, viz obrázek 6) online 

monitorování vozidel. Ta nabízí možnost automatické tvorby knihy jízd, tvorbu 

statistických přehledů, evidenci nákladů, přepínání mezi typem jízd, identifikaci řidiče 

(Dallas, RFID) a další. 

Následující službou je ONI Sledování plus, což je vylepšená verze služby ONI 

Sledování o balíček pěti zabezpečovacích funkcí (detekce odtažení, krádež kol, havárie 

vozidla, nehoda na parkovišti a přenos poplachu z externího autoalarmu) kdy v případě 

poplachu je uživatel upozorněn na mobilní telefon, případně email.   

Poslední nabízenou službou je služba ONI Střežení. Je to služba neustálého 

střežení vozidla pultem centrální ochrany, kdy v případě jeho odcizení (neautorizovaného 

pohybu) je zahájeno jeho dohledávání pomocí nasmlouvaných bezpečnostních agentur. 

Pro splnění výše uvedených parametrů je nutné z nabídky dostupných GPS 

jednotek vybrat „ZÁKLADNÍ JEDNOTKU“, umožňující skrytou, pevnou instalaci. Ta 

dále nabízí možnost připojení navigace GARMIN (umožňující kromě navigace také 

komunikaci s dispečerem) a dalších periferií. Z nabídky tarifů pak nejlépe vyhovuje tarif 

Optimum, jež odesílá údaje o poloze vozidla každých 5 minut [31]. 
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Mapové podklady 

Mapové podklady využívá ONI systém od společnosti od společnosti Seznam.cz  

s doplňkovými mapami Google Maps API Premier s celosvětovým pokrytím, ale menším 

množstvím detailů. 

Sledování paliva 

Sledování paliva lze řešit čtením z CAN/FMS sběrnice a pomocí kapacitního 

hladinoměru. 

Ceník (ceny bez DPH) 

Tabulka 2 - Ceník ONI system 

 

Pořizovací náklady pro 1 vozidlo se čtečkou RFID, čtením ze sběrnice CAN  

a přepínačem soukromá, služební jízda: 

5290 (jednotka s připojením ke sběrnici) + 990 (čtecí zařízení RFID) + 2*50 (dva 

čipy RFID) + 1700 (instalace verze J4 + připojení ke sběrnici) = 8080 Kč bez DPH 

Pevně instalovaná jednotka GPS se čtením z CAN 5 290 Kč

Bezdotykové čtecí zařízení RFID 990 Kč

Bezdotykový čip RFID 49 Kč

Měsíční paušál ČR (tarif optimum) 200 Kč

Aktivace 0 Kč

Instalace jednotky se čtením z CAN 1 700 Kč

Tab. č. 2 – Ceník ONI systém

Obr. 9 - Webová aplikace ONI system 
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6.3 CCS CARNET 

Monitoring vozidel CCS CARNET je služba společnosti CCS Česká společnost 

pro platební karty s.r.o., jejímž jádrem je vydávání a správa firemních palivových karet. 

V České a Slovenské republice disponuje CCS nejrozsáhlejší akceptační sítí pokrývající 

téměř 5000 prodejních míst. Monitoring vozidel je řešen pomocí jednotek CarNet, 

instalovaných ve vozidlech, jejichž počet dosahuje v současné době téměř 50 000. Pro 

splnění požadavku na pevnou instalaci a aktivní monitorovací systém je nutné vybrat 

jednotku „Standard“, z tarifů pak tarif „Komplet“. 

 Přístup do systému je řešen skrze webové rozhraní (obr. 7), které nabízí rozličné 

možnosti reportů, statistik a dalších funkcí. Jmenovat lze například automatickou tvorbu 

knihy jízd, reporty služebních cest, střežení vozidel, optimalizaci nákladů a další [3].  

Webová aplikace 

 

 

 

 

 

Sledování paliva 

Sledování paliva lze provádět pomocí CCS (či jiných) karet, čtením z CAN 

sběrnice, nebo kapacitním hladinoměrem. 

Mapové podklady 

CCS Carnet využívá mapové podklady vlastní tvorby (zdrojová data od 

společností CEDA a Navteq) a od společnosti Google. 

 

Obr. 10 - Webová aplikace CCS Carnet 
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Ceník (ceny bez DPH) 

Tabulka 3 - Ceník CCS Carnet 

 

Pořizovací náklady pro 1 vozidlo se čtečkou RFID, čtením ze sběrnice CAN  

a přepínačem soukromá, služební jízda: 

6900 (jednotka)+ 450 (čtečka sběrnice) + 1499 (čtecí zařízení RFID) + 2*49 (dva 

čipy RFID) + 1300 (instalace verze + připojení ke sběrnici) + 199 (aktivace) = 10446 Kč 

bez DPH 

6.4 Radium 

Radim je společnost vyskytující se na trhu od roku 1994, která monitoruje více jak 

35 000 vozidel, vrtulníků a strojů. Zabývá se vývojem, implementací a servisem GPS 

aplikací pro monitorování pohyblivých objektů. Nabízí vlastní systém fleetware  

s možností hardwarových i softwarových úprav, propojení s ERP systémy uživatele (jako 

je například SAP, HELIOS a další) a přístupem přes webové rozhraní (Obr. 8). Nabízí 

jak řešení pro aktivní sledování vozidel s automatickou tvorbou knihy jízd, možností 

sledování množství paliva či teploty nákladového prostoru, tak i pro lokalizaci osob, nebo 

plánování dopravy [29].  

 

 

  

Pevně instalovaná jednotka GPS (Standard) 6 900 Kč

Bezdotykové čtecí zařízení RFID 1 499 Kč

Bezdotykový čip RFID 49 Kč

Měsíční paušál ČR (tarif optimum) 299 Kč

Aktivace 199 Kč

Instalace jednotky se čtením z CAN 1 300 Kč

Bezdotyková čtečka sběrnice CAN 450 Kč

Tab. č. 3 – Ceník CCS Carnet
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Mapové podklady 

Mapové podklady jsou od společnosti Planstudio a OSM v měřítku až 1:10 000. 

Aktualizace mapových podkladů probíhá minimálně 1 ročně. 

Sledování paliva 

Sledování paliva lze řešit čtením z CAN/FMS, případně instalací palivové sondy. 

Ceník (ceny bez DPH) 

 

 

 

 

 

Pořizovací náklady pro 1 vozidlo se čtečkou RFID, čtením ze sběrnice CAN 

a přepínačem soukromá služební jízda: 

3900 (jednotka)+ 300 (čtečka sběrnice) + 1300 (čtecí zařízení RFID) + 2*150 (dva 

čipy RFID) + 1500 (instalace verze + připojení ke sběrnici) = 7300 Kč bez DPH 

Pevně instalovaná jednotka GPS (Standard) 3 900 Kč

Bezdotykové čtecí zařízení RFID 1 300 Kč

Bezdotykový čip RFID 150 Kč

Měsíční paušál ČR (tarif optimum) 149 Kč

Aktivace 0 Kč

Instalace jednotky se čtením z CAN 1 500 Kč

Čtečka sběrnice CAN 300 Kč

Tab. č. 4 – Ceník Radium

Obr. 11 - Webová aplkace Radium 

Tabulka 4 - Ceník Radium 
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6.5 All4car 

All4car je společnost zabývající se sledováním vozidel působící na několika trzích 

Evropy, která v současnosti monitoruje již několik desítek tisíc vozidel. K tomuto účelu 

nabízí několik druhů jednotek, od těch nejzákladnějších (BASIC) až po profesionální 

(PROFI), a 3 tarify pro využití jednotek v České republice, Evropské unii a zbytku světa. 

Zvoleným parametrům nejlépe odpovídá jednotka „Standard“, která disponuje 

nejlepším poměrem cena/výkon a kterou lze pomocí LV CAN převodníku připojit na 

sběrnici vozidla. Aplikace, dostupná skrze webové rozhraní (Obr. 9), umožňuje 

automatickou tvorbu knihy jízd, evidenci spotřeby pohonných hmot včetně informací 

z platebních karet CCS, SHELL, OMV a tvorbu dalších statistik [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sledování paliva 

Pomocí platebních karet CCS, SHELL nebo OMV a dále pomocí čtením ze 

sběrnice CAN/FMS. 

Mapové podklady 

Mapové podklady využívá All4Car od společnosti Google. 

 

 

Obr. 12 - Webová aplikace ALL4Car 
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Ceník (ceny bez DPH)  

  

 

 

 

 

Pořizovací náklady pro 1 vozidlo se čtečkou RFID, čtením ze sběrnice CAN 

a přepínačem soukromá, služební jízda: 

3990 (jednotka)+ 2450 (LV CAN převodník) + 600 (čtecí zařízení RFID) + 2*50 

(dva čipy RFID) + 1000 (instalace) = 8140 Kč bez DPH 

  

Pevně instalovaná jednotka GPS (Standard) 4 500 Kč

Bezdotykové čtecí zařízení RFID 600 Kč

Bezdotykový čip RFID 50 Kč

Měsíční paušál ČR (tarif optimum) 200 Kč

Aktivace 0 Kč

LV CAN převodník 2 450 Kč

Instalace jednotky 1 000 Kč

Tab. č. 5 – Ceník All4Car
Tabulka 5 - Ceník All4Car 
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7 Hodnocení 

Pro hodnocení nabídek se využívají různé metody, od procentuálních vyjádření po 

bodové hodnocení [14]. Pro naše účely je však vhodné využití metod vícekriteriálního 

rozhodování, což je postup, při kterém je hodnoceno několik různých variant několika 

různými kritérii. Ta mohou být maximalizační (délka záruky), minimalizační (cenová 

nabídka), kvantitativní (měřitelné údaje, například rychlost auta), kvalitativní 

(neměřitelné údaje, například barva auta), nebo se mohou navzájem vylučovat (levné  

a rychlé auto).  Pro odlišení jednotlivých kritérií z hlediska jejich významnosti se 

používají metody pro stanovení vah (Fullerova, metoda pořadí, bodovací metoda, 

Saatyho metoda postupného rozvrhu vah a další). 

Váhy jsou číselným vyjádření významnosti kritéria. To znamená, že čím je 

kritérium významnější, tím jsou jeho váhy větší. Pro srovnatelnost vah stanovených 

jednotlivými metodami se tyto váhy zpravidla vyjadřují v normovaných hodnotách wj dle 

vztahu (1): 

 

𝑤𝑗 =  
𝑣𝑠

∑ 𝑣𝑘
𝑛
𝑘=1

= 1,2 … 𝑛     (1) 

 

kde vs = váha kritéria, n = počet všech uvažovaných kritérií 

 

Dalším krokem je stanovení pořadí variant, kdy jsou všem kritériím přiřazeny 

jejich varianty pořadí. Využívají se metody bazické varianty, bodovací, váženého součtu, 

metoda Priam a další. Cílem těchto metod je nalézt tu nejlepší, nejideálnější variantu [25]. 

Volba kritérií 

Pro porovnání a vyhodnocení výše zmiňovaných systémů byla zvolena tato kritéria: 

K1 - měsíční náklady 

K2 - pořizovací náklady 
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K3 - druhy mapových podkladů 

K4 - možnosti sledování paliva 

 

Bodovací metoda 

Bodovací metoda je založena na kvantitativním ohodnocení důležitosti 

jednotlivých kritérií. Ta se dle bodovací stupnice ohodnotí počtem bodů (tab. 7). Čím je 

kritérium důležitější, tím více bodů mu bude přiděleno. Následně se přidělený počet bodů 

dále převede na normované hodnoty dle vzorce (1).  

Systém Měsíční paušál Pořizovací cena Mapové podklady Sledování paliva

O2Car Control 399 Kč 7 130 Kč Seznam
CAN,průtokoměr, hladin. 

sonda

ONI System 200 Kč 8 080 Kč Seznam Hladinová sonda, CAN

CCS Carnet 299 Kč 10 446 Kč
Vlastní tvorba (zdroj. data 

CEDA a NAVTEQ)

CCS karty, CAN, 

hladinoměr

All4Car 200 Kč 8 140 Kč Google
Pomocí CCS,SHELL,OMV 

karet, CAN

Radium 149 Kč 7 300 Kč
Mapy od Planstudio + 

OSM

Pomocí palivové sondy, 

CAN

Tab. č. 6 - Tabulka kritérií

Kritéria K1 K2 K3 K4

Pořadí 1 2 3 4

Nj 4 3 2 1

Normované váhy 0,4 0,3 0,2 0,1

Tab. č. 7 -  Stanovení vah

Tabulka 6 - Tabulka Kritérií 

 

Tabulka 7 - Stanovení vah 
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Stanovení pořadí variant 

V tomto kroku byly všem kritériím přiřazeny jejich varianty pořadí (tab. 8) a dále 

přepočteno jejich vážené pořadí variant (tab. 9) dle vzorce (1). Pořadí variant je stanoveno 

dle součtu jednotlivých parametrů. Nejlepší varianta je ta s celkovým nejnižším součtem 

všech parametrů (tab. 10). 

 

 

Měsíční paušál Pořizovací cena mapové podklady sledování paliva

O2 4 1 2 2

ONI 2 3 2 3

CCS 3 5 1 1

ALL4CAR 2 4 3 2

RADIUM 1 2 2 3

Tab. č.8 - Stanovení pořadí variant

Měsíční paušál Pořizovací cena mapové podklady sledování paliva

O2 1,6 0,3 0,4 0,2

ONI 0,8 0,9 0,4 0,3

CCS 1,2 1,5 0,2 0,1

ALL4CAR 0,8 1,2 0,6 0,2

RADIUM 0,4 0,6 0,4 0,3

Tab. č. 9 - Přepočet s váhami
Tabulka 9 – Vážené pořadí variant 

Tabulka 8 – Varianty pořadí 

Tabulka 10 - Výsledky 

Součty výsledky pořadí

O2 1,6 + 0,3 + 0,4 + 0,2 = 2,5 3

ONI 0,8 + 0,9 + 0,4 + 0,3 = 2,4 2

CCS 1,2 + 1,5 + 0,2 + 0,1 = 3 5

ALL4CAR 0,8 + 1,2 + 0,6 + 0,2 = 2,8 4

RADIUM 0,4 + 0,6 + 0,4 + 0,3 = 1,7 1

Tab. č. 10: Výpočet pořadí
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7.1 Výsledky 

Jako nejvýhodnější se, dle výše uvedeného hodnocení, ukázal systém Radium, 

který za pořizovací cenu 7300 Kč a měsíční paušál 149 Kč pro jedno vozidlo nabízí 

aktivní monitorovací systém s pevně instalovanou jednotkou, připojením na sběrnici, 

čtečkou a dvěma čipy  RFID pro identifikaci řidiče, automatickou tvorbou knihy jízd, 

zobrazení polohy na detailních mapových podkladech společnosti Planstudio a OSM 

v měřítku až 1:10 000. a možnosti přístupu do aplikace skrze webové rozhraní. Měření 

spotřeby paliva je možno provádět buď pomocí palivové sondy, nebo čtením dat ze 

sběrnice vozidla.  

Na druhém a třetím místě se umístily systémy ONI system a O2 Car Control. Oba 

dva produkty nabízejí detailní mapové podklady od společnosti Seznam. ONI system 

nabízí nižší měsíční paušál (200 Kč za měsíc) oproti téměř dvojnásobnému paušálu 

systému O2 (399 Kč za měsíc). U O2 Car Control je naproti tomu výhodou nižší počáteční 

investice (7130 Kč oproti 8080 Kč za systém ONI).  

Čtvrté místo patří společnosti All4Car, která za pořizovací cenu 8140 Kč a měsíční 

paušál 200 Kč nabízí mapové podklady od společnosti Google a měření paliva pomocí 

palivových karet a připojení na sběrnici. 

Jako nejméně lukrativní byl vyhodnocen produkt společnosti CCS Carnet, a to 

z důvodu vyšší počáteční investice (10 446 Kč) a nejvyššího měsíčního paušálu (299 Kč). 

Na druhou stranu tato společnost nabízí vlastní mapové podklady a možnost sledování 

spotřeby paliva i pomocí palivových karet.   
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8 Závěr 

V návaznosti na časté požadavky na informace o poloze mobilních objektů v čase 

bylo cílem této bakalářské práce zhodnotit možnosti využití GPS systémů při 

monitorování polohy, pohybu a parametrů vozidel. Obecně lze konstatovat, že schopnost 

monitorovat polohu a pohyb má pozitivní dopad na ekonomiku provozu a efektivitu řízení 

vozového parku, bude napomáhat dohledávání odcizených vozidel, umožňovat získávat 

přehled o pohybu vozidel s nákladem nebezpečných látek, výbušnin či finančních 

hotovostí a nabízet další možností využití zahrnující široké spektrum oborů.  

V této souvislosti jsou úvodní kapitoly zaměřeny na získání obecného přehledu 

o polohovacím navigačním systému GPS. Je zde prezentována jeho historie, principy 

fungování, technologie systému a v neposlední řadě jsou zmíněny i jeho alternativy 

v podobě dalších systémů jako je ruský Glonass, evropský Galileo či indický IRNSS. 

Následující kapitoly jsou zaměřeny na problematiku využití těchto systémů při 

monitorování vozidel. Tato část práce se věnuje obvyklé architektuře systémů, přenosům 

dat i možnostem jejich využití ve smyslu například sledování stavu paliva v nádrži, tvorby 

elektronické knihy jízd, možnosti vypnutí motoru v případě krádeže vozidla a dalším. 

V poslední části práce je provedena analýza současného stavu trhu, kde na základě 

zvolených kritérií byly vybrány a následně porovnány vybrané systémy. Zvoleny byly 

systémy O2Car Control, CCS Carnet, Radium, ONI system a All4Car. Ty se mezi sebou 

liší nejenom v cenových nabídkách, ale i v používání různých mapových podkladů, 

nabízeném výčtu možností sledování paliva a dalším. Pro porovnání těchto systémů byla 

zvolena vícekriteriální metoda bodového hodnocení, kde jako kritéria byla zvolena 

pořizovací cena, měsíční paušál, využívané mapové podklady a nabízené možnosti 

měření spotřeby paliva. Ve výsledném hodnocení zvítězil systém Radium, následován 

systémem ONI, 02CarControl a ALll4Car. Poslední místo pak zaujal produkt společnosti 

CCS Carnet. 

Závěrem nutno říci, že se jedná o modelové srovnání dostupných systémů. 

Konečný uživatel vždy bude mít svá subjektivní hodnocení a kritéria. Všechny 

srovnávané systémy jsou v ČR využívány a mají široký okruh uživatelů. GPS systémy se 

neustále dynamicky vyvíjejí, dochází k softwarovým a cenovým úpravám. Neustále se 
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také rozšiřují okruhy uživatelů, čímž se náklady na tyto systémy snižují. Během několika 

let budou současné porovnávané systémy nebo jejich moderní platformy pravděpodobně 

běžnou výbavou většiny vozidel. 
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