
1. Charakteristika nákladní dopravy 

Silniční nákladní přeprava 

Silniční nákladní přeprava patří k celosvětově nejprogresivněji se rozvíjejícím 

dopravním oborům. Mezi její hlavní přednosti patří její dostupnost, operativnost, rychlá 

přizpůsobivost k změnám poptávky a nezávislost na dalších druzích dopravy. Její význam a 

podíl na světovém trhu roste. 

Na druhou stranu se tohoto druhu dopravy dotýká celosvětová krize a to především 

z důvodu negativního dopadu na životní prostředí, přesycení dopravních infrastruktur a 

čerpání neobnovitelných zdrojů energie. 

Největším konkurentem silniční dopravy z hlediska nákladů na provoz a z nich 

vycházejících cen služeb je železniční přeprava. Na druhou stranu však vlivem nárůstu 

dopravců dochází k přesycení trhu těmito službami a stagnaci cen přepravného a to i přes 

nárůst nákladů na silniční nákladní dopravu. 

Obor silniční nákladní přepravy můžeme dle způsobů přepravy a přepravovaného 

nákladu dále rozdělit na celovozovou přepravu, nadgabaritní přepravu a sběrnou přepravu. 

Celovozovou přepravou rozumíme jednoduchou přepravu, kdy je celkový náklad převzat jen 

od jednoho odesílatele. Nadgabaritní přepravu používáme v případech, kdy se jedná o 

přepravovaný materiál, který překračuje povolené rozměrové hodnoty, váhové hodnoty nebo 

hodnoty povelných osových tlaků. Při těchto typech přeprav bývá často využívána speciální 

technika a je zpravidla zapotřebí získat povolení příslušných orgánů. Sběrná přeprava přebírá 

zásilky od různých odesilatelů pro různé příjemce. Za využití sběrných středisek dochází 

k sdružování a rozdružování zásilek. 

Železniční nákladní přeprava 

Jak již bylo uvedeno v předešlém textu, železniční nákladní přeprava je hlavním 

konkurentem silniční nákladní přepravy. Co se týče cenového srovnání za služby obou oborů 

dopravy, existuje řada předpokladů a faktorů, které ovlivňují výhodnost jednoho či druhého 

způsobu přepravy. Bude zcela jistě záležet na vlastnostech nákladu a trase, kterou musí 

urazit…. 



Česká republika se může pochlubit jednou z nejhustějších železničních sítí v Evropě. 

Na rozdíl od většiny států Evropské unie je v česku většina uskutečněné nákladní přepravy 

uskutečněna železniční cestou. 

Rozeznáváme dva základní druhy využití železnice k přepravě nákladů. Prvním je 

využití tzv. vozových zásilek. U takovýchto zásilek je zapotřebí využití celého železničního 

vozu. V takových případech dochází k pronájmu železničního vozu. Naopak u tzv. kusových 

zásilek, kdy není nutné využít celého vozu. Zde patří spěšniny, nedoprovázená kombinovaná 

přeprava a doprovázená kombinovaná přeprava. Spěšninami se rozumí náklad malých 

rozměrů a hmotnosti, který se snadno nakládá a vykládá. 

Letecká nákladní přeprava 

Oborem letecké nákladní přepravy se nebudeme v této práci blíže zabývat, ale myslím 

si, že je nutné zde zmínit alespoň jeho možnosti a potenciál. Vzdušná přeprava je vyhledávána 

jednoznačně pro svou rychlost a relativní spolehlivost. V českých podmínkách se setkáváme 

pouze s kusovými zásilkami a to v podobě tzv. dokládkové přepravě, kdy jsou zásilky 

dokládány na osobní letecké spoje. 

Vodní nákladní přeprava 

Vodní nákladní přeprava nebude stejně jako letecká přeprava v této práci hrát velikou 

roli neboť v podmínkách České republiky je vysoce omezena. 

Vodní nákladní přepravu dělíme na námořní a říční přepravu. Námořní přeprava je 

považována za nejdůležitější, nejrozšířenější, ale rovněž nejsložitějším způsobem nákladní 

dopravy. Námořní lodě neboli plavidla můžeme podle převáženého nákladu na plavidla 

převážející tekutý a suchý náklad. 

Říční přeprava je na našem území značně omezena a to nesplavností většiny našich 

řek. Jedinými splavnými řekami na českém území jsou Labe a Vltava a to jen v omezených 

úsecích.  

Intermodální přeprava 



Intermodální přeprava je způsobem přepravy, při které dochází k využití dvou a více 

dopravních oborů (tzv. multimodální přeprava) k přepravě jedné přepravní jednotky, u níž 

nedochází s manipulací jejího obsahu. 

Speciálním případem intermodální přepravy je kombinovaná přeprava, při které 

dochází k převaze železniční, říční, námořní, či letecké dopravy nad silniční dopravou. 

Silniční doprava je v tomto případě využita pouze jako počáteční a konečná fáze přepravy. 

Výhodou tohoto způsobu nákladní dopravy je kromě znatelného snížení přepravních nákladů 

také rychlost přepravy a manipulace s přepravní jednotkou, ale také například zvýšení 

bezpečnosti přepravy. Ve většině starších literatur se ovšem zapomíná na další, v dnešní době 

velice diskutovaný pozitivní faktor kombinované přepravy a tím je ekologický šetrnost. 

Silniční doprava je jedním z ekologicky nejméně šetrných způsobů přepravy a díky využití 

kombinované přepravy dochází ke snižování její potřeby. 

Kombinovaný přeprava je dále dělena na doprovázenou a nedoprovázenou. 

Doprovázenou kombinovanou přepravou máme na mysli spojení železniční a silniční 

dopravy v tom smyslu, že je náklad po železniční trati přepravován společně s nákladním 

silničním vozidlem. Tato metoda nese název Ro-La. Kamión v takovém případě najede přímo 

na speciální železniční vagón a v cílové stanici pokračuje kamión na místo určení po silnici. 

Tento způsob přepravy je používán především v místech s přírodními překážkami. Je hojně 

využíván například v alpských zemích. V České republice je využíván daleko méně. 

Daleko více se však v této práci setkáme s nedoprovázenou formou kombinované 

přepravy. Nedoprovázenou kombinovanou přepravou máme především na mysli využití 

standardizovaných kontejnerů a palet. 

Kontejnerová přeprava je nejrozšířenějším způsobem intermodální přepravy. Díky 

mezinárodní standardizaci a širokého spektra kontejnerových jednotek je navíc kontejnerová 

přeprava jedním z celosvětově nejrozšířenějších způsobů přepravy 

 

2. Dotazníkové šetření 

Prosím Vás o vyplnění dotazníku, jenž bude sloužit jako informační podklad 

k vypracování Bakalářské práce. Jedná se převážně o otevřené otázky, u nichž prosím vyplňte 



svůj vlastní názor (stanovisko, zkušenost). Dále jsou zde otázky výběrové, u kterých prosím 

označte jednu z možností. 

1. Je dána (formulována) strategie Vašeho podniku? 

Ano/Ne 

2. Jak často bývá strategie podniku obměňována? 
(jestliže je otázka 1. negativní, nevyplňujte) 

(a) jednou ročně 

(b) jednou za 3 roky 

(c) jednou za 5 let 

(d) jiné (uveďte) 

3. Jaký je postoj Vaší firmy k provádění inovací služeb? Jsou inovace služeb 

prováděny? 

 

4. V jakých intervalech jsou inovace prováděny? 

 

5. Uveďte příklady inovací z období posledních 5 let. 

 

6. Co považujete za hlavní konkurenční výhody firmy Garantrans? 

 

7. Co považujete za hlavní nevýhody oproti přímým konkurentům? 

 

8. Jaké jsou podle Vás silné stránky společnosti z hlediska ekonomického, 

personálního, technického? 

 

9. Jaké jsou podle Vás slabé stránky společnosti z hlediska ekonomického, 

personálního, technického? 

 

10. Co vidíte jako hlavní příležitosti pro firmu Garantrans z hlediska domácího 

trhu, zahraničního trhu a nových podnikatelských aktivit? 

 

11. Co vidíte jako hlavní hrozby pro společnost Garantrans? 

 

12. Míra investiční aktivity podniku? 

a) Velmi vysoká 

b) Vysoká 

c) Střední 

d) Nízká 

e) Velmi nízká 



 


