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Anotace 

Tato diplomová práce bude o zavedení informačního systému pro plánování a 

optimalizaci dopravy, které je  spojeno zejména s úsporou nákladů, zkvalitnění úrovni 

distribučních služeb zákazníkům v distribučním procesu, zefektivněním a 

profesionalizaci práce plánovacích dispečerů, zkvalitněním řízení a plánováním 

logistických procesů, optimalizaci vozového parku. 

 

Annotation 

Subject of this dissertation will be the introduction of information systém into planning 

and optimizing of transport with regard to cost saving, improving the quality of 

distribution services for customers within its process, improving the efficiency of work 

of trafic dispatcher and bringing the professionalism into their business, logistic process 

planning and fleet optimizing.    
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I.  Kapitola I 

 

1. Úvod 

Zavedení informačního systému pro plánování a optimalizaci dopravy je u distribučních 

společností spojeno zejména s úsporou nákladů, zkvalitnění úrovni distribučních služeb 

zákazníkům v distribučním procesu, zefektivněním a profesionalizaci práce plánovacích 

dispečerů, zkvalitněním řízení a plánováním logistických procesů, optimalizaci 

vozového parku. 

Operativní plánování umožňuje dispečerovi denní optimalizaci tras, kterou je možno 

zahájit ihned po ukončení příjmu objednávek určených k distribuci. Volná optimalizace 

tras zajistí optimální rozdělení denních objednávek mezi jednotlivá aktivní vozidla a 

zároveň respektuje stanovené limity vytížení vozidel a dobu závozu odběratele. Ve 

vytvořeném optimálním plánu tras jsou zohledněny všechny dispečerem zadaná 

omezení na straně odběratele, objednávky, vozového parku a aktuální omezení silniční 

sítě.  

Cílem této práce bude analyzovat a navrhovat firmě Plzeňský Prazdroj vylepšení 

distribuční strategie pro rozvoz. 

 

2. Formulace cíle práce 

Jak jsem jíž uvedl, cílem této práce je navrhnout vhodné strategie firmě Plzeňský 

Prazdroj pro budoucí řešení distribuce rozvozu. Hlavně budu se snažit najit odpovědi na 

následující otázky:     

• Jak vytvořit výhodnější distribuční podmínky 

• Jak získat vyšší transparentnost nákladů na dopravu 

• Jak získat větší kvalitu distribučních služeb 

zákazníkům 

• Jak vytvořit úsporu nákladů v distribučním procesu   



3. Teoretické přínosy práce     

• Poskytuje informaci o dění v logistice 

• Práce poskytne základní poznatky v oblasti distribuce 

• Poukazuje důležitost využití výpočetní techniky, 

konkrétně  Plantour 

• Marketingové strategické rozhodování o distribučních 

cestách  

• Vytváření distribučního systému  

 

4. Praktické Přínosy práce 

• Snížení nákladů na dopravu 

• Strategická a operativní optimalizace tras 

• Strategická a operativní optimalizace vozidel a 

nákladů 

• Snižování distribučních nákladů 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  Kapitola II: Teoretická Část diplomové práce 

I.  Distribu ční cesty 

Distribuční cesty jsou výběry způsobu distribuce zboží k zákazníkovi. Distribuční cesty 

nelze měnit kdykoliv se nám zlíbí, ale je to volba minimálně na několik měsíců nebo 

spíš let. 

Distribuční cesta neboli prodejní cesta je souhrn všech prostředků, kteří zajišťují tok 

zboží od výrobce k zákazníkovi.  

 

Obr.1 Vozidlo jako distribuční nástroj, ale také jako reklamamní prostředek   

A. Členění distribu čních cest 

V praxi se dělí na přímé a nepřímé distribuční cesty 

a) Přímé distribuční cesty 

Je to: 



• nejjednodušší forma distribuce 

• výrobce dováží zboží přímo zákazníkovi bez dalších 

zprostředkovatelů (viz. Obraz č.2) 

 

 

                                                             Přímá distribuce 

Konkrétním příkladem uplatnění přímé distribuce může být podle například: 

• prodej ve vlastních prodejnách 

• prodej přímo na místě výroby (pekaři v pekárně, 

zemědělci na poli, atd. 

• prodej ve vlastních prodejních automatech 

• prodej prostřednictvím internetu nebo katalogů 

• prodej prostřednictvím vlastních osobních prodejců. 

Mezi výhody přímé distribuce patří zejména: 

• přímý kontakt se zákazníkem, který nám umožňuje 

lépe identifikovat zákazníkovy potřeby a přání, nám 

poskytuje podněty pro inovaci produkce, 

• kontrola produktu od procesu výroby až po prodej 

zákazníkovi, 

• nižší náklady. 

výrobce-
producent 

zákazník 



Hlavní nevýhodou přímé distribuce je, že touto metodou nejsme schopni pokrýt tak 

rozsáhlý trh jako v případě použití nepřímé distribuce. 

b) Nepřímé distribuční cesty 

Specifika nepřímých distribučních cest je že: 

• výrobce využívá jako zprostředkovatele jeden 

mezičlánek (např. maloobchod = jednoúrovňová 

distribuční cesta), dva mezičlánky (např. velkoobchod 

a maloobchod = dvouúrovňová distribuční cesta), ale i 

více mezičlánků, 

• výrobce ztrácí přímý kontakt se zákazníkem, 

• ztráta kontroly nad produktem před prodejem 

zákazníkovi 

• v praxi běžnější 

 

 

 

                                                          Nepřímá distribuce  

Mezi výhody nepřímé distribuce se řadí zejména: 

• násobení kapacity distribuční cesty a zvedá schopnost 

pokrytí a uspokojení rozsáhlejších trhů, 

• výrobce je ušetřen problémů, které jsou spojeny 

s hledáním zákazníků a s prodejem, 

• přeměna sortimentu výrobců na sortiment spotřebitelů, 

• zajistí nabídku zboží ve správný čas a na správném 

místě. 

zákazník Zákazník 

Jeden či více 
zprostředkovatelů 

Výrobce-
producent 



b-1)  Jednoúrovňovou distribuci  

představuje výrobce, jeden zprostředkovatel a konečný zákazník (např. pekař 

rozvážející své výrobky do okolních maloobchodů, kde jsou produkty prodávány 

konečnému zákazníkovi) 

b-2)  Dvouúrovňová distribuce  

se skládá z výrobce, dvou zprostředkovatelů a konečného zákazníka (např. pivovar 

prodává své produkty do velkoobchodů, kam jezdí nakupovat maloobchodníci, kteří 

mohou být majitelé restauračních zařízení a k nimž chodí koneční zákazníci na pivo). 

b-3)  Víceúrovňové distribuční cesty  

Ve víceúrovňových distribučních cestách se vyskytují ještě další mezičlánky (nepřímý 

export na zahraniční trhy). 

 

B. Distribu ční politika 

Distribuční politika lze rozdělit na: 

I.  Typy distribu ční politiky: 

Jsou to formy či strategie distribučních cest. 

1. autodistribuce  

Výrobce zabezpečuje veškerou činnost spojenou s distribucí sám. 



  

 

         Obr.2 autodistribuce  

2. selektivní politika  

Tato strategie vychází z teorie, že námi nabízené zboží je natolik atraktivní, že zákazník 

bude ochoten při jeho nákupu vynaložit určité úsilí a navštívit konkrétní prodejní místo. 

Zboží se prodává pouze v omezeném množství a prostřednictvím počtu 

specializovaných prodejen. V praxi se tento přístup využívá zejména při prodeji 

automobilů, komunikační a výpočetní elektrotechniky, značkového sportovního zboží, 

atd. 

3. exklusivní distribuční politika  

Tento způsob distribuční strategie je zaměřen na prodej luxusních výrobků (např. 

luxusních automobilů, jachet, módních doplňků, šperků, atd.). Největší důraz je dáván 

na psychologické působení produktu (image výrobku). Z daného vyplývá samozřejmě i 

vyšší cena. 

 



4. intenzivní politika  

Intenzivní politika se zaměřuje zejména na výrobky běžné spotřeby. Hlavním cílem je 

dostat nabídku co nejblíže zákazníkovi, tak aby měl zboží k dispozici téměř kdykoliv a 

kdekoliv. Tento způsob je používán nejčastěji u výrobků jako jsou potraviny, nápoje, 

noviny, atd. 

 

C. Logistická distribuce 

Logistika jako vědní disciplina o koordinaci prvků podniků směřující k nejnižším 

nákladům v čase, ke zlepšení přizpůsobivosti podniku na měnící se hospodářské 

podmínky včetně na měnící se trh, je přesně tou disciplinou, jenž má za úkol sladit 

všechny probíhající procesy mezi výrobním cyklem a cyklem finálních výrobků. 

Při distribuci je určujícím faktorem optimalizace trasy a maximální počet obsloužených 

zákazníků. 

Těžkým úkolem logistiky je stanovit správnou velikost zásob hotových výrobků, neboť 

požadavek prodeje na vysokou pohotovost při dodávkách je v rozporu s požadavkem 

udržovat jen minimální zásoby hotových výrobků. 

Z podnikového hlediska je hlavním úkolem logistiky řešení 2 konfliktních cílů: 

• schopnost pohotově dodávat, 

• snižovat kapitálovou vázanost. 

V prvém případě se jedná o řešení úspor času při přemísťování výrobků. Ve druhém 

případě je možný prostředek ke snížení kapitálové vázanosti je podstatné zrychlení 

průtoku hotových výrobků. Jedná se o optimalizaci a koordinaci logistických řetězců. 

 

 

 



II.  Vlivy na cesty zboží 

Cesta zboží je ovlivněna : 

� rozmístění výroby: lokální a regionální výroba má větší předpoklady pro přímé 

dodávky do maloobchodu, dodávky ze zámoří budou často vyžadovat dva 

stupně velkoobchodu 

� specializace výroby: výroba větší šíře sortimentu má lepší předpoklady pro 

přímé dodávky do blízkého okolí 

� velikost odběru, dodávky zboží: při velkém odběru jsou lepší předpoklady pro 

přímý nákup ve výrobě, jsou poskytovány lepší cenové podmínky. 

� požadavek čerstvosti zboží: rychle se kazící zboží je tradičně předmětem 

zkrácené cesty k zákazníkovi 

� velikost obchodní organizace a rozsah jejího centrálního řízení: ve velkých 

organizacích nemá maloobchod právo přemýšlet o způsobech dodávek zboží. 

Posloupnost navazujících a vzájemně sladěných logistických podsystémů, kterými 

prochází tok zboží, se označuje jako logický řetězec. 

• Předpoklady uplatnění logistiky v obchodě: 

� dynamika a koncentrace obchodní činnosti (velké toky zboží realizované ve 

velkých obchodních firmách.) 

� rychlý a kvalitativní a kvantitativní rozvoj informačních procesů a prostředků 

� rozvoj techniky a technologie provozu. 

 

 

 

 



III.  Právní otázky související s distribučními systémy 

Z velké části je na rozhodnutí firem, aby si vytvořily takový distribuční systém, který 

jim nejlépe vyhovuje. Legislativa se snaží zabránit především tomu, aby některé firmy 

nebránily jiným firmám v použití určité distribuční cesty. Největší část právní úpravy 

v této oblasti se zabývá vzájemnými právy a povinnostmi členů distribučního systému, 

jakmile uzavřeli určité smluvní vztahy. Mnoho výrobců a velkoobchodníků preferuje 

pro distribuci svých výrobků nějakou formu výlučnosti. Pokud je jen určitým firmám 

povoleno prodávat dané výrobky, jedná se o výlučná prodejní práva. Tzv. exclusive 

dealing znamená, že daný prodejce nesmí nabízet konkurenční výrobky. Smlouva pak 

obsahuje tzv. konkurenční doložku. Prospěch z těchto výlučných vztahů mohou mít obě 

smluvní strany. Výrobce získá věrnější a spolehlivější prodejce a ti naopak získávají 

stabilní zdroj dodávek a silnější podporu prodeje. 

Doplňkem těchto smluv často bývá i smlouva o výlučném teritoriálním prodeji. 

Výrobce se může zavázat, že nebude dodávat jiným dealerům v dané oblasti, 

prodávající se může zavázat prodávat jen v určité oblasti. První závazek je obvyklý 

v systému franšíz jako pobídkový nástroj prodejce. Je rovněž právně zcela v pořádku. 

Výrobce nemá žádnou právní povinnost prodávat prostřednictvím většího počtu ochodů, 

než sám chce. Druhý moment, kde výrobce váže prodejce k prodeji jen v určité oblasti, 

se stal předmětem mnoha právních debat. 

Výrobci si pochopitelně mohou zcela libovolně vybírat své obchodní partnery, ale jejich 

právo ukončit již uzavřené smlouvy s nimi je poněkud omezeno. Všeobecně řečeno, 

firma může ukončit spolupráci s dealerem, ale nikoli např. z toho důvodu, že dealer 

odmítne spolupracovat v „pochybných záležitostech“. 

 

 

 

 

 



IV.  Distribu ční a Logistická Strategie  

Distribuční a logistická Strategie je dáno: 

• Pojetí distribuce a logistiky z hlediska marketingu  

• Povaha a varianty marketingových distribučních cest  

• Marketingové strategické rozhodování o distribučních cestách  

• Rozhodování o marketingovém logistickém systému  

• Marketingová strategie výrobce orientovaná na zprostředkovatele  

• Marketingová strategie zprostředkovatele (obchodníka)  

• Problémy restrukturalizace distribučních cest, distribuční řetězce 

a malé a střední firmy (a strategie jejich obrany)  

• Moderní trendy v oblasti distribuční strategie  

1. Distribu ční Strategie: Východiska, základní skutečnosti  

Nejdříve připomenutí několika základních poznatků ze základů marketingu. 

Úkolem distribuce je co nejvíce přiblížit výrobky zákazníkovi, protože zákazník je spíše 

pasivní a čeká na výrobek, který bude po stránce kvantitativní i kvalitativní schopen 

uspokojovat jeho potřebu. Transformace „přiblížení“ probíhá v několika polohách (tab. 

1): 

 

Transformace: Výrobek musí být k dispozici: 

prostorová v místě poptávky, budoucího užití 

časová vždy, bez ohledu na výrobu 



kvantitativní v odpovídajícím množství 

kvalitativní komplexně v souladu s potřebou 

     Tab.1 Základní skutečnosti  

Volba marketingové distribuční cesty je mimořádně závažným rozhodnutím 

managementu. Má vliv na další marketingové rozhodování. Je závažným 

a dlouhodobým zásahem do podnikatelského organismu, který je často spojen s nikoliv 

zanedbatelnými náklady. Důležitým činitelem na marketingové distribuční cestě (dále 

MDC) jsou zprostředkovatelé, tzn. obchodní prostředníci (velkoobchod a maloobchod), 

obchodní jednatelé (překupníci, zástupci výrobce, prodejní zástupci) a ostatní přepravní, 

skladovací, bankovní obstaravatelé, reklamní agentury. Nové podmínky, které souvisejí 

s globalizací trhu, se vyznačují vznikem velmi rozmanitých nových forem „dovádění 

výrobků“ z míst jejich výroby (vzniku) do míst, kde uspokojují potřeby. 

2. Povaha a variace marketingových distribučních cest  

Marketingoví zprostředkovatelé vytvářejí marketingovou cestu (obchodní, distribuční, 

odbytovou cestu). Marketingovou distribuční cestu lze chápat jako soubor nezávislých 

organizací zúčastňujících se procesu, který umožňuje užití či spotřebu výrobků či 

služby. Jiná definice praví, že „... odbytová cesta - tržní kanál: je souhrn podnikových 

orgánů a externích institucí (velkoobchodních, maloobchodních), jejichž 

prostřednictvím výrobce dovádí své výrobky k uživatelům ...“. Podstata spočívá v 

tomto: výrobní podnik deleguje prodejní činnosti na marketingové zprostředkovatele z 

následujících důvodů: 

• marketingoví zprostředkovatelé věnují své vlastní finanční zdroje 

na přímý prodej  

• provádějí kompletaci sortimentu a tím mohou ovlivňovat kupní 

rozhodnutí  

• zajišťují při distribuci výhodnější širokou dostupnost zboží na 

cílových trzích.  



Rozhodování podniku, který výrobek vyrobil a hodlá prodat není jednoznačné, musí 

zvažovat jak klady, tak zápory jakéhokoliv řešení v této záležitosti. Proto jsou na místě 

úvahy o optimalizací distribuční cesty. 

Optimalizace distribuční (odbytové) cesty znamená řešení následujících otázek ve 

vzájemné souvislosti: 

• v jaké podobě dovést výrobek - výstup své podnikatelské činnosti 

ke konečnému spotřebiteli?  

• kde uskutečnit prodej finálnímu spotřebiteli?  

• svěřit či nesvěřit tuto činnost vnitropodnikové či externí instituci?  

• kdo „všechno“ se zapojí do nepřímého prodeje?  

• jak řešit nepřímý prodej - jak koncipovat smluvní vztahy?  

Základním kritériem je vliv přijatého rozhodnutí na realizaci podnikových 

strategických cílů. Při tom sledujeme jak náklady, tak dopad na zisk podniku 

prostřednictvím tržeb. Rozhodnutí o distribuci má závažný strategický charakter. 

Obecně platí, že základním požadavkem na pohyb zboží na marketingové distribuční 

cestě je zabezpečení optimálního řešení časových, prostorových a vlastnických rozdílů 

mezi výrobcem a spotřebitelem, jak ostatně vyplynulo z výchozího přehledu. Základní 

otázkou strategického řešení distribuce v marketingovém slova smyslu je, zda 

spoléhat více na sebe nebo na distribuční mezičlánky. To je vlastně strategická otázka: 

zda bude výhodnější přímá či nepřímá distribuce (odbytová cesta, přímý či nepřímý 

prodej?). 

Kritéria rozhodování o tom, zda přímá či nepřímá distribuční cesta lze shrnout takto (viz 

tab. 2): 

 

 

 



 Přímá cesta Nepřímá cesta 

přednosti: • velký vliv na 

tržní kanál,   možnost 

uplatnění   

bezprostředních 

zájmů   výrobce  

• možnost získat 

přímé   informace o 

zákazníkovi a využít 

při následném 

rozhodování  

• naděje na 

velký objem 

prodeje  

• nízká 

vázanost kapitálu  

• obchod 

rozhoduje 

o sortimentu podle 

bezprostředních 

poznatků přímou 

komunikací se 

zákazníkem  

důvody pro volbu 

alternativy :  

• vyvolané 

výrobkem  

  

• výrobek 

vyžaduje  zasvěcené 

seznámení s jeho 

optimálním užíváním  

• možnost 

zajištění lepšího 

servisu  

• možnost získat 

více poznatků 

uživatelů 

a spotřebitelů  

  

• značkové 

výrobky se jeví 

jako prodejnější a 

méně 

problematické  

• výrobky 

tvořící součást 

sortimentní řady 

obchodu mohou 

příznivě ovlivnit 

kupní  rozhodování  

• využití 

příznivého image 



zprostředkovatele  

• vyvolané 

poptávkou  

• málo 

velkoodběratelů  

• mnoho 

malých odběratelů  

• vyvolané 

výrobcem  

• specializovaný 

výrobce nacházející 

se 

v kvazimonopolním 

postavení  

• širší 

známost v 

porovnání 

s výrobcem 

značkového zboží 

u výrobce 

neznačkových 

výrobků  

   Tab. 2 Kritéria rozhodování 

Možnosti uspořádání nepřímé cesty nejsou jednoznačné, nutno je zvažovat. Jedná se 

např. o tyto varianty: 

• dominanta je obchod (jeden výrobce, velké množství 

maloobchodů)  

• dominanta je výrobce (značkový výrobce, velký počet 

maloobchodů)  

• vyvážený vztah (výroba + obchod).  

Totéž se týká možnosti uspořádání přímé cesty, kde je možné zvažovat rovněž určité 

formy, např. : 

• podnikové prodejní orgány: pracovníci prodejního útvaru, 

prodejní zástupci, obchodní cestující  

• externí instituce: obchodní cestující, obchodní makléři, ...  



Zejména u středních a větších podniků s širším tržním rozptylem (např. exportním) má 

toto rozhodování mimořádný význam. To se týká např. rozhodnutí zda se orientovat na 

obchodního zástupce či na obchodního cestujícího. V tabulce 3  jsou uvedeny údaje 

týkající se obou zvažovaných forem: 

Obchodní Zástupce Obchodní Cestující 

• je pouze částečně 

ovlivnitelný výrobcem  

• uskutečňuje prodej výrobků 

od většího počtu výrobců  

• odměna: provize za 

množství  

význam má spíše vyšší stupeň 

dlouhodobější motivace 

• je přísně odkázán na 

pokyny vedení firmy  

• uskutečňuje soustředěněji 

prodej výrobků jednoho výrobce  

• odměna: pevný plat + 

prémie  

spíše nižší stupeň dlouhodobější motivace 

  Tab. 3 Orientace na obchodního zástupce či na obchodního cestujícího 

Závažným problémem při rozhodování je počet úrovní (článků) marketingové 

distribuční cesty. Úrovní se při tom rozumí každý zprostředkovatel, který vykonává 

nějakou činnost přibližující výrobky konečnému zákazníkovi. To znamená, že délku 

marketingové distribuční cesty vyjadřujeme počtem zprostředkovatelských úrovní 

(článků). Je nutné zvažovat: 

• jednoúrovňovou MDC: jeden zprostředkovatel, např. maloobchod  

• dvouúrovňovou MDC: dva zprostředkovatelé, např. maloobchod, 

velkoobchod  

• tříúrovňovou MDC: tři zprostředkovatelé, např. velkoobchod-

překupník - maloobchod  



• zpětná MDC: recyklace odpadu: výkupní středisko výrobce, 

společenské organizace a skupiny, sběr odpadů plus překupníci odpadů.  

3. Marketingové strategické rozhodování o distribučních cestách  

Rozhodování o distribučních cestách po stránce organizační, ekonomické, obchodní a 

technologické patří mezi důležité strategické otázky marketingového plánu (projektu). 

V podstatě jde o zásadní rozhodnutí o koncepci distribuce, především o jejím 

konkrétním řešení, tj. zda a do jaké míry se podnik přikloní k přímým či nepřímým 

distribučním cestám. V případě přímých distribučních cest musí zvážit a v projektu 

vyjádřit zda bude výhodnější volit formu distribuce (prodeje, odbytu) realizovanou plně 

nebo v podstatné míře vlastními podnikovými distribučními orgány (právně 

samostatnými či ne-samostatnými), a v rámci toho pak volit formu samostatného 

prodejního útvaru s plným či částečným výkonem prodeje, formu distribučních 

společností, syndikátů - prodejních kanceláří, obchodních zástupců, makléřů, 

obchodních cestujících, komisionářů či frančízu. Ve všech případech je nutno 

rozhodnout a v plánu vyjádřit údaje o počtu pracovníků či organizačních článků, o 

jejich rozmístění a vybavení pravomocemi a o stimulaci jejich výkonnosti. V případě 

nepřímých distribučních cest je nutno posoudit jaké obchodní organizace bude 

nevhodnější volit (maloobchod, velkoobchod aj.), kolik článků na příslušné prodejní 

cestě angažovat, které konkrétně, jakož i za jakých kontraktačních podmínek tuto 

vzájemnou obchodní spolupráci uskutečňovat. Při tomto rozhodování se musí reálně 

zvažovat výhody a nevýhody a provést propočet důsledků jak na náklady (dopravní, 

skladovací, balící, manipulační atd.), tak na obrat a tržby a v konečném výsledku pak na 

zisk a na dlouhodobé postavení podniku na trhu. Při řešení fyzické stránky distribuce se 

hodnotí jednak vlastní technologické a organizační a logistické varianty v přepravních, 

manipulačních, skladovacích, balících procesech, jakož i důsledky, které má dané řešení 

ve výši zásob a jejich obrat. Vždy je nutno posuzovat i vliv na pohotovost a pružnost 

celého systému ve vztahu k uspokojování potřeb zákazníků a vůbec efektivnost prodeje. 

To velmi často významně ovlivní kupní rozhodování zákazníka. 

4. Vytváření distribučního systému  

Jde o několik úkolů, které musíme realizovat - musíme provést: 

• analýzu potřeb zákazníků  



• určit zcela konkrétně distribuční cíle podniku  

• identifikovat a ujasnit si a projekčně vyjádřit hlavní distribuční varianty  

• vyhodnocení jasně formulované varianty  

Pokud jde o analýzu potřeb a požadavků zákazníků je třeba poznat: co, kde, proč, kdy, 

a jak zákazník nakupuje. To musí znát ten, kdo distribuční systém navrhuje. Musí znát 

kromě toho i velikost jednotlivých nákupů, jejich časovou náročnost, prostorovou 

dostupnost, šíři sortimentu a rozmanitost zboží, doplňkové služby, které se mají 

poskytovat atd. 

Při určení cílů je nutno sledovat to základní: mělo by být dosaženo minima celkových 

nákladů na distribuci pro zajištění požadované úrovně uspokojování potřeb, tj. takové 

úrovně, která odpovídá strategickým cílům . Při tom je nutno odlišit segmenty trhu, 

které vyžadují odlišnou úroveň distribuce. Nutno určit, které marketingové distribuční 

cesty jsou pro jednotlivé segmenty nejvýhodnější. Při stanovení distribučních cílů je 

rovněž nutno brát ohled na omezení z hlediska: 

• výrobků,  

• zprostředkovatelů,  

• konkurentů,  

• strategických cílů firmy,  

• prostředí,  

• požadované úrovně uspokojování potřeb zákazníků.  

Pokud jde o výrobky, je nutno sledovat např. specifika výrobků podléhajících rychlé 

zkáze, objemových výrobky, výrobků mimořádně drahých s vysokou hodnotou. U 

zprostředkovatelů je nutno poznat jejich slabé a silné stránky projevující se při jejich 

distribučních aktivitách. Pokud jde o konkurenci, je nutno usilovat o to, aby distribuční 

systém podporoval konkurenční sílu firmu, tzn. poskytoval určitou konkurenční 

výhodu. Přirozeně, že je nutno jako prvořadé brát v úvahu dlouhodobé strategické cíle 



firmy a to se zřetelem na stav a vývoj marketingového prostředí, zejména legislativy, 

ekonomických podmínek, technických a ekologických norem apod. 

Identifikace a projekční ztvárnění hlavních distribučních variant není v žádném 

případě úkol jednoduchý. Jakmile firma definuje svůj cílový trh a požadované umístění 

na tomto trhu, měla by identifikovat distribuční možnosti, které se jeví jako reálné a 

přicházejí v úvahu. Základní je charakteristika variant, která obsahuje: 

a) přehled o druzích obchodních zprostředkovatelů  

b) údaje o počtu možných zprostředkovatelů  

c) soubory informací o podmínkách a odpovědnosti jednotlivých 

potenciálních účastníků marketingové distribuční cesty.  

Pokud jde o druh obchodních zprostředkovatelů, je nutno je hodnotit z hlediska jak 

charakteru výroby, výrobku i charakteru spotřeby či užití. Závažnou charakteristikou 

jsou údaje o tom, jaký počet zprostředkovatelů je možné využít a co je pro podnik 

nejvýhodnější. Existují tři možné strategie: 

• intenzívní distribuce: výrobci běžného zboží vyhledávají intenzívní 

distributory. Hodí se např. pro distribuci ve velkém množství obchodů příhodně 

rozmístěných (např. noviny, občerstvení atd.)  

• výběrová distribuce: jde o použití více jak jednoho nikoliv však 

takového množství distributorů jako v předchozím případě. Za výhodu je možné 

pokládat dobré vztahy, účinná motivace k prodeji, dobré pokrytí trhu, možnost 

solidní kontroly, nižší náklady než u intenzívní distribuce  

• výhradní distribuce: omezení počtu zprostředkovatelů; krajním 

případem je výhradní distributor. To je často spojováno s výhradním 

zastoupením, při nichž zprostředkovatel nesmí obchodovat s konkurenčními 

výrobky. Předpokládá se dravější a kvalitnější prodej a větší kontrola. Cílem je 

získání většího image výrobků a dosažení vyšších cen. Podmínky a odpovědnost 

členů distribuční cesty musí určit výrobce, obdobně i ostatní složky mixu 

obchodních vztahů: cenové politiky, podmínek prodeje, výhradních práv a 

specifických služeb.  



Při vyhodnocení hlavních variant distribučních cest je nutné uskutečnit hodnocení z 

hlediska obchodního a ekonomického, jakož i z hlediska způsobu a možnosti kontroly a 

z hlediska přizpůsobivosti měnícím se podmínkám. Pokud jde o ekonomická kritéria je 

nutno hodnotit vliv varianty na efektivnost a objem prodeje a vliv na náklady distribuce. 

Rozhodujeme-li se mezi tím, zda budeme užívat vlastní prodejní síly, či 

zprostředkovatele, pak se ukazuje, že výhodou řešení vlastními prodejními silami je 

větší soustředěnost na výrobky firmy, lepší znalost výrobků, větší průbojnost a obvykle 

větší důvěra zákazníka. Výhodou externího zprostředkovatele je možnost dosažení 

většího objemu prodeje, která odpovídá předpokladu: „více zástupců - větší kontakt“ 

(zákazníci projevují snahu mluvit se zástupci více firem, navazovat širší obchodní 

kontakty atd.).  

5. Marketingové strategie výrobce zaměřené na distributory  

Z pohledu výrobce (Thiese 1976) lze identifikovat čtyři základní funkce ob-chodu. 

Zprostředkovatel (obchod, distributor) rozhoduje 

• zda výrobek bude distribuován  

• zda nabídka výrobce bude provázena adekvátním image  

• jaké umístění (plochy z hlediska kvantitativního a kvalitativního) bude 

obchodem pro výrobek připraveno  

• jaké prodejní a poprodejní poradenské a servisní služby ze strany 

obchodu doplní nabídku výrobce.  

V této souvislosti se mluví o funkci: distribuční, utváření image, umístění, poradenské a 

servisní. 

Při úvahách o strategii zaměřené na zprostředkovatele prodeje je důležitá otázka 

rozdělení funkcí mezi výrobce a obchod. Obecně lze uvést následující možnosti 

(Irrang 1989): 

• integrace všech prodejních funkcí výrobcem  

• rozdělení funkcí mezi výrobce a obchod na základě  



• vedoucího postavení průmyslu  

a. rovnosti průmyslu a obchodu  

b. vedoucího postavení obchodu  

• delegování všech prodejních funkcí výrobce na obchod  

Ke stabilizaci uvedeného rozdělení funkcí nebo alespoň k zamýšlenému přesunutí 

funkcí je třeba, aby výrobce pečlivě zvolil strategii zaměřenou na zprostředkovatele 

prodeje, tj. pokud jde o jeho strategický postoj vůči zprostředkovateli (obchodu ...).  

Známý přístup k obecnému pojetí vztahů mezi výrobcem a obchodem je představován 

strategií „push“ a „pull“ . Push strategie zahrnuje způsoby postupu výrobce, který své 

výrobky „tlačí“ pomocí odpovídajících stimulů na trh. Pull strategie je založena na 

tom, že marketing efektivně zaměřený na konečného spotřebitele působí na obchod 

poptávkou. Obchod je tak nepřímo nucen výrobky u výrobce zajistit. To odpovídá 

nerovnoprávnému postavení výrobce a obchodu ve prospěch výrobce. Při 

rovnoprávném rozdělení moci a funkcí v rámci prodejního kanálu, je možné mluvit o 

čtyřech základních přístupech ke strategii zaměřené na zprostředkovatele. 

Marketing výrobce Pasivní při vytváření 

prodejních (distribučních) 

cest 

Aktivní při vytváření 

prodejních (distribučních) 

cest 

Pasivní v reakci na  

marketingové aktivity 

 obchodu 

Přizpůsobení  

(strpění moci) 

Konflikt  

(boj o moc) 

Aktivní v reakci na 

marketingové aktivity 

obchodu 

Kooperace  

(získání moci) 

Uhýbání/ignorování  

(obejití moci) 

  Tab.4 Základní přístupy k strategii zaměřené na zprostředkovatele.    



Strategie přizpůsobení se vyznačuje pasivním postojem výrobce, pokud jde o aktivity 

směřující k utváření distribučních cest. Vyznačuje se např. tím, že k prodeji vlastních 

výrobků jsou zvoleny cesty, které jsou v daném oboru obvyklé, nebo tzv. osvědčené. 

Tím výrobce akceptuje posilování moci obchodu a eventuálně přesunutí vhodných 

marketingových funkcí na zprostředkovatele prodeje. Toto chování z dlouhodobého 

hlediska vlastně neodpovídá základní myšlence tržně orientovaného podniku. 

Konfliktní strategie se odvíjí v případě, že výrobce při aktivní tvorbě distribučních cest 

nebere v úvahu nebo vědomě ignoruje postupy a poptávkovou moc obchodu. V takové 

situaci vlastně výrobce usiluje o rozdělení funkcí, které odpovídá vůdčí marketingové 

pozici v systému prodejní cesty. I když má výrobce srovnatelně větší základnu 

mocenské pozice, měl by se pokoušet o aktivní reakce na marketingové aktivity 

obchodu. Disponují-li však prodejní - distribuční - stupně vyšším potenciálem moci, pak 

by měl výrobce ve svých aktivitách ustoupit a tím být přinucen a ochoten k 

přizpůsobení. Přechod od konfliktní k následující kooperační strategii by měl být 

plynulý, i když v průběhu času může docházet ke změnám situace. 

Kooperační strategie je obvykle vhodnější k tomu, aby se daly realizovat rozdílné 

představy cílů s jednotícím využitím systému pro oba partnery. Koncepce výrobcem 

iniciovaných kooperačních strategií se označuje jako vertikální marketing, jako aktivní 

ovlivňování bezprostředního odběratele se snahou o širokou koordinaci marketingových 

aktivit. Přizpůsobení stávajícímu sortimentu obchodu při prosazování marketingových 

představ výrobce vytváří rámec, uvnitř kterého hledá výrobce dosažení svých cílových 

představ pomocí kooperační (kooperativní) strategie. 

Strategie obchvatné vědomě rezignují na možnost vzájemného kooperativního sladění. 

Jako možné vyjádření tohoto typu lze uvést mobilní a přímý prodej (Boy 1986). Lze 

uvést přehled: stacionární prodej: filiálky, prodej v továrně, prodej v automatech ..., 

mobilní prodej: pojízdné prodejny, prodej na veletrzích, hotelový prodej ..., přímý 

prodej: prodej po telefonu, videotextový prodej, prodej dle katalogů, prodej na základě 

Direct-Mail ... Tím, že není možnost k „třenicím“ s obchodem, vznikají šance pro 

výrobce, zejména pokud jde o neomezenou kontrolu všech marketingových nástrojů na 

celé distribuční cestě. Proti tomu však stojí náklady a rizika. 



Strategie úhybná představuje parciální obchvatnou strategii. Tato strategická varianta 

představuje vztahy k obchodnímu podniku, kterého výrobce ohodnotil jako zvlášť 

poptávkově silného. Hlavním cílem úhybné strategie je zmenšení závislosti na určitých 

obchodních podnicích a zvýšení příspěvků na úhradu díky realizaci vyšší prodejní ceny. 

Nezávisle na zvolené základní strategii zaměřené na zprostředkovatele prodeje, podnik 

při rozhodování posuzuje tři (Meffert): 

• koncepci selekce  

• koncepci stimulace a  

• koncepci kontraktu.  

Koncepce selekce. Vychází z toho, že při rozhodování o koncepci zaměřené na 

zprostředkovatele prodeje je třeba sledovat tři základní okruhy otázek: 

1. jaké, kolik prodejních článků (maloobchod, velkoobchod, smíšená 

forma) a jaké formy prodeje chce výrobce zvolit  

2. jaký požadovaný stupeň distribuce v rámci vybraných forem prodeje 

zvolit a  

3. pro jaké konkrétní podniky  zprostředkující prodej se rozhodnout.  

Rozhodování mezi jedno- nebo vícestupňovým prodejem představuje klasické základní 

rozhodování zaměřené na zprostředkovatele prodeje. Rozhodující jsou přitom specifické 

požadavky výrobku, trhu a nabízejícího. Při volbě prodejních forem je nutno brát v 

úvahu nákupní chování konečných spotřebitelů, tržní pozici a marketingovou politiku 

existujících prodejních forem, při čemž nelze opomíjet ani aspekty konkurence. Při 

volbě konkrétního obchodního podniku je nutno brát v úvahu navíc jeho využitelnost, 

jeho image, kooperační vztahy. 

Koncepce stimulování. V rámci této koncepce je třeba přimět vybraného, a jako 

zprostředkovatele prodeje získaného, obchodníka k chování, které požaduje výrobce. 

Platí princip „nabídka - činnost“ podle něhož zprostředkovatelé zůstávají v systému tak 

dlouho, dokud jim jsou kompenzovány vykonávané činnosti poskytnutými pobídkami. 

Podněcování obchodníka lze provádět finančními či nefinančními podněty. Z finančních 



stimulů je ústředním bodem nákupní cena ve spojení s nezávazným doporučením ceny. 

Vedle toho existují další možnosti ve formě poskytovaných rabatů za množství nebo za 

převzetí specifických funkcí při prodeji Z nemonetárních podnětů je to např. poskytnutí 

zprostředkovateli exkluzivních distribučních práv, transfer know-how od výrobce k 

obchodníkovi, např. při poradenské činnosti apod.. Kromě toho je zde možnost 

stimulace převzetím obchodních funkcí, s cílem odlehčit zprostředkovateli náklady na 

distribuci. 

Koncepce kontraktu. Výrobce zvažuje, jak intenzívní vztahy se zprostředkovatelem 

prodeje chce vytvořit a jaká právní zajištění je třeba brát v úvahu. K tomu je třeba mezi 

výrobcem a zprostředkovatelem dospět k dohodě o in-tenzitě a časovém horizontu 

smluvní spolupráce. Při tom je nutno rozhodnout o formách koordinace mezi výrobcem 

a zprostředkovatelem, tj. konkrétně o stupni centralizace (přikazovací právo) a o stupni 

spojení, tj. o rozsahu předem preliminovaných programovaných rozhodnutích. 

Ústředním nástrojem koncepce kontraktu jsou prodejní vazby, které mohou být 

kombinovány časově, kvantitativně a kvalitativně (pro jaký časový horizont, kolik, jaký 

obsah a požadavky). S rozvojem těchto právních vazeb je možné rozlišovat jednotlivé 

smluvní vztahy (komisionářský prodej) přes rozsáhlé systémy prodejních vztahů a 

svazků až k systémům smluvních obchodníků a franchisingu. 

Perspektivy pro prodejní systémy ve vertikálním marketingu lze stručně formulovat 

takto (Meffert): 

• kooperativní vztahy na základě smluvní dohody o komisionářství ztrácí 

na významu, protože rizika jsou větší než šance  

• smluvní spojení a systém smluvního obchodu bude nadále vytěsňován 

nejen kooperativními formami (franchising), úhybnými strategiemi ale i novými 

formami prodeje  

• kooperace mezi tržními partnery na bázi dohody o samostatném prodeji 

má spíše tendenci k čistému systému franchisingu  

• franchising se bude prosazovat jako prodejní alternativa především u 

komplikovaných výrobků  



• význam přímého prodeje je třeba sledovat z dlouhodobého hlediska, 

zejména pokud jde o orientaci na cílové skupiny inovátorů ze strany výrobců 

(růst možno docílit např. zásilkovým prodejem)  

• na významu získávají zejména nové způsoby řešení komunikačních a 

distribučních cest, zejména s využitím elektronických médií.  

Jako výraznější marketingový trend se jeví tyto skutečnosti 

• někteří silnější zprostředkovatelé ovládají i výrobu  

• užívají stále ve větší míře si osvojují marketing a jeho nástroje vč. 

marketingového strategického plánování  

• stále hlouběji segmentují své trhy a využívají stále rozmanitější formy 

diferenciace jejich „zpracování“  

• užívají stále agresivnějších forem při rozšiřování trhů.  

 Strategie v oblasti fyzické distribuce 

Fyzická distribuce zahrnuje plánování, realizaci a kontrolu fyzických toků materiálů a 

finálních výrobků z místa jejich vzniku do místa užití tak, aby se ziskem uspokojovaly 

potřeby zákazníků (Kotler). 

Fyzická distribuce zahrnuje několik činností 

• předpověď prodeje (plánování výroby a výše zásob)  

• plánování dodávek materiálu a výrobků (a objednávání)  

• dopravu materiálu do skladu nebo přímo do výroby  

• výrobní přeměny materiálu na finální výrobky  

• odvádění hotových výrobků  

• balení hotových výrobků  

• expedici, dopravu k odběrateli (ke zprostředkovateli)  



• příjem na sklad zprostředkovatele  

• dodávku, prodej finálnímu zákazníkovi (odběrateli) vč. poskytnutí 

služeb.  

V konkrétní podobě se přirozeně vyskytují četné odlišnosti podle specifik výrobku, 

podmínek výroby, prodeje a spotřeby (užití). 

Celý tento proces je mimořádně nákladný (náklady dosahují až 25 - 30 % z pro-dejní 

ceny), z toho největší část představuje přeprava, náklady na udržování zásob a náklady 

na skladování. Přitom fungování fyzické distribuce je důležitým faktorem v 

konkurenčním souboji. U některých výrobků je kvalita fyzické distribuce důležitým 

hlediskem, které zákazník zvažuje při svém kupním rozhodování. Tím úroveň zvládnutí 

této oblasti podnikání je stále důležitějším faktorem, který ovlivňuje efektivnost 

naplnění dlouhodobých strategických cílů firmy. 

Jak bylo již řečeno, cílem fyzické distribuce je dostat správné výrobky včas na správné 

místo s vynaložením minimálních nákladů. Problém je, že žádný systém fyzické 

distribuce není schopen současně zajistit minimální náklady a maximální služby 

zákazníkům, které vyžadují velké zásoby, dokonalou dopravu a dobře fungující systém 

skladů. Při neúměrném úsilí o snížení nákladů by mohlo dojít ke snížení kvality služeb 

či nedostatečnému fungování distribuce a tím ke ztrátě zákazníků a snížení 

konkurenceschopnosti firmy. Je nutno hledat kompromisní řešení a sledovat celý 

distribuční systém s ohledem na jeho vliv na plnění dlouhodobých cílů podniku na trhu. 

Zákazník požaduje včasné dodávky, ochotu dodavatele vyhovět požadavkům, opatrné 

zacházení se zbožím, pružnost a ochotu při vyřizování reklamací.  

Nutno hledat optimální řešení a to i s přihlédnutím k aktivitám konkurence v jeho 

distribučním systému.  

Rozhodování v oblasti fyzické distribuce zahrnuje 

• jak vyřizovat objednávky  

• kde rozmístit zásoby (sklady)  



• jak velké udržovat zásoby a jak se zajišťovat pro případ mimořádných 

situací v systému výroby, dodávek a spotřeby  

• jak zboží dopravovat, manipulovat, evidovat a kontrolovat.  

Objednávkou zákazníka celý proces začíná, poté následuje předání zakázky výrobě 

(není-li nutná individuální příprava výroby), a po její realizaci pak předání hotových 

výrobků na sklad, dále následuje expedice a doprava zákazníkovi. Zde je důležitým 

požadavkem rychlost s jakou je firma schopna vyřídit předanou objednávku. V 

současné době se v této oblasti uplatňují moderní počítačové programy, které dále 

urychlují celý proces. Důležitou součástí celého systému (ve výrobním podniku) v této 

fázi je řízení zásob, a to jak výrobních, tak rozpracované výroby a zásob hotových 

výrobků. Úroveň této relativně samostatné složky marketingu silně ovlivňuje jak 

finanční situaci firmy (vázanost prostředků), tak schopnost pružně reagovat na 

požadavky zákazníků a tím získávat prioritní postavení při jejich kupním rozhodování. 

Skladovací proces je další důležitou součástí celého systému. Zde je důležité rozhodnutí 

o počtu skladů. S růstem počtu skladů (při větší decentralizaci) rostou skladovací 

náklady (protože rostou zásoby), ale klesají náklady na dopravu a náklady nedostatku 

při deficitu zboží na skladě a tím neschopnosti uspokojit poptávku. Dalším důležitým 

rozhodováním je, zda budovat vlastní sklady či využívat sklady veřejné. Je nutné velmi 

precizně zvážit výhody a ne-výhody obou variant. Uložené distribuční skladování se 

hodí pro střednědobé až dlouhodobé skladování. V poslední době dochází k uplatňování 

moderní skladové technologie, která přináší nejen zrychlení procesu manipulace, ale 

zvýšení produktivity práce, zvýšení kultury a hygieny a celkově pak zkvalitnění činnosti 

celého tohoto subsystému fyzické distribuce. 

Zásoby naplňují předchozí funkci. Důležité je rozhodnutí o výši a struktuře zásob. Na 

správnosti tohoto rozhodnutí závisí funkce distribučního systému a ve svých důsledků 

úspěch firmy na trhu. Vysoké zásoby ve správné struktuře posilují jistotu uspokojení 

potřeb zákazníků, ale na druhé straně mají negativní vliv na náklady na skladování a 

nákladů vázanosti finančních prostředků. Proto se uplatňuje optimalizace zásob, při 

které usilujeme o stanovení takové jejich výše a struktury, kdy při daném stupni jistoty 

uspokojení potřeb jsou náklady vyvolané zásobami minimální. Při tom se zvažují 

nákladové parametry: 



• náklady na skladování a udržování zásob vč. nákladů vázanosti (úroky 

...)  

• náklady na vyřízení objednávky (realizaci dodávky)  

• náklady vznikající při neuspokojení poptávky (objednávky, potřeby).  

S růstem výše zásoby (při snižujícím se počtu doplnění zásob) rostou náklady na 

skladování a udržování zásoby a klesají náklady na vyřízení objednávky, ale klesají 

současně náklady , které vznikají při deficitu a neuspokojení požadavků. Závažným 

důsledkem, který je nutno brát v úvahu je případná ztráta zákazníka, který přechází ke 

konkurenci v důsledku např. opakovaného neuspokojení potřeby (požadavku, 

objednávky). 

Volba způsobu dopravy ovlivňuje ceny výrobků, včasnost dodávek, jakož i je-jich 

bezpečnost a neporušenost. 

Rozhodování o tom, jaký způsob volit je v mnoha případech mimořádně závažnou 

oblastí strategického rozhodování. Předmětem zvažování je: 

• železniční doprava je nejužívanější dopravou, i když se jeví jako 

efektivní pro velké objemové náklady, např. uhlí, stavební materiály, rudy, 

zemědělské produkty, výrobky těžba a prvotního zpracování dřevní hmoty atd. 

Důležitým požadavkem je vytížení vagónů a zvyšování produktivity na základě 

mechanizace a automatizace nakládky a vykládky, využitím kontejnerizace 

apod. S železniční dopravou souvisejí služby rozvozu na místa finálních potřeb  

• lodní doprava uskutečňovaná loďmi a remorkéry je výhodná pro velké 

objemy přepravy, ale její nevýhodou je relativní pomalost  

• kamionová doprava vykazuje všeobecně rostoucí podíl, hlavně pro 

vnitrostátní dopravu. Výhodou je její relativní pružnost co do trasy a času. 

Zajišťuje dopravu „ode dveří ke dveřím“. Je efektivnější především pro krátké 

vzdálenosti  



• potrubní: jde o specifickou dopravu pro určité produkty, jako je ropa, 

uhlí, chemikálie a to od zdrojů na „surovinovém trhu“ a pro dopravu uvnitř 

podniků  

• letecká: vykazuje rostoucí význam; hlavní výhody a efekty plynou z její 

rychlosti, která by měla kompenzovat relativně vysoké náklady (hodí se pro 

zboží podléhající zkáze, pro zboží s vysokou hodnotou. apod.).  

Při posuzování způsobu dopravy bereme v úvahu především kritérium rychlosti, 

frekvence, spolehlivosti, způsobilosti, dostupnosti a nákladů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Nove metody distribuce 

Plzeňský Prazdroj a.s. zahájil provoz zcela unikátního systému pro rozvážení 

nepasterovaného piva. Vývojový tým pivovaru vytvořil komplexní a v českých 

poměrech ojedinělou technologii rozvozu, založenou na kontejnerovém systému. 

Podstatou systému jsou speciální kontejnerové zásobníky na pivo, které do jednotlivých 

provozoven rozváží dodávkový automobil, vybavený přečerpávacím zařízením. Nový 

způsob především umožňuje rozvoz tankového piva do restaurací v centrálních částech 

měst (kam obvykle nemohou vjíždět klasické cisterny) a zachovává kvalitu a čerstvost 

piva během přepravy. Dalšími přínosy jsou úspory přepravních nákladů a úspora času 

při přečerpávání piva do tanku v restauraci.  

Plzeňský Prazdroj a.s. zahájil v těchto dnech provoz zcela unikátní technologie pro 

rozvážení nepasterovaného piva (tzv. „tankového piva“). Vývojový tým pivovaru 

vytvořil komplexní a v českých poměrech ojedinělou technologii rozvozu, založenou na 

kontejnerovém systému. Vývoj celého systému trval 14 měsíců. Celkové náklady na 

vývoj a výrobu, včetně 2 vozidel pro rozvoz piva činily 8 mil. Kč 

„Vytvořili jsme unikátní technologický systém, který odstranil řadu nevýhod 

spojených s dosud užívanými cisternovými vozidly,“ říká Jiří Mareček, vedoucí 

vývojového týmu z Budějovického Budvaru. Podstatou systému jsou speciální tepelně 

izolované kontejnerové zásobníky na pivo o objemu 10 hl. Pivo v nich vydrží studené 

nejméně 24 hodin. Kontejnery se za sterilních podmínek plní v pivovaru a na 

kamionech se převážejí na distribuční střediska. Na kamion lze naložit až 16 takových 

kontejnerů. V distribučním středisku se kontejnery s pivem překládají na upravený 

dodávkový automobil, který je mimo jiné vybavený přečerpávacím zařízením a sterilní 

hadicí. Kontejner se pomocí hadice za sterilních podmínek připojuje přímo na Duotank 

ve sklepě restaurace. Nevyužívá se tedy obvyklý způsob, kdy se k propojení cisterny a 

tanku používají hadice nebo rozvodné potrubí uložené v místě spotřeby piva. „Na rozdíl 

od konkurenčních systémů u nás odpadá nutnost čištění rozvodného potrubí při 

každém plnění tanků ve sklepě. Přitom často docházelo ke kontaminaci piva, ztrácel 

se čas a hostinský navíc musel takové čištění zaplatit,“ dodává Jiří Mareček.  

 



Tab.5 Pořizovací náklady 

Projekt                3.600,- Kč 

Cisterna Topas 5                48.000,- Kč 

Doprava a montáž 

(při vzdálenosti 100 km od sídla firmy) 
               3.000,- Kč 

Odtokové potrubí cca 30 m (800,- Kč/1 m)                 24.000,- Kč 

Celkové pořizovací náklady                78.600,- Kč 

 
 
Tab.6 Provozní náklady 
 
El. energie (cca 400 kWh/rok; 3,- Kč / 1 
kWh) 

1.200,- Kč 

 
Odběr vzorků (2 x za rok; á 1.000,- Kč) 

2.000,- Kč 

 
Celkové provozní náklady 

3.200,- Kč 

 

Tab.7 Ekonomické porovnání s variantou žumpa na vyvážení  
 
Pořizovací náklady – Cisterna 

78.600,- Kč 

 
Pořizovací náklady - žumpa 10 m3 

55.000,- Kč 

Rozdíl 23.600,- Kč 
 
Provozní náklady za rok 
 
Cisterna 

3.200,- Kč 

Žumpa (0,5 m3/den - četnost vyvážení 1x/20 
dní - 18x za rok x 1000,- Kč) 
 

 

18.000,- Kč 

Rozdíl 14.800,- Kč 
 

Návratnost vložených prostředků 1,6 let. Zúročení vkladu 63 % za rok. 
 



  

 

   Obr.3 Přečerpávání piva z kontejneru 

Přečerpávání piva z kontejneru trvá jen 12-14 minut. Celková hmotnost plně 

naloženého dodávkového vozidla včetně piva je 6 tun. Systém je řízený 

mikroprocesorem a je nenáročný na technickou obsluhu. Nový způsob především 

umožňuje rozvoz tankového piva do restaurací v centrálních částech měst (kam obvykle 

nemohou vjíždět klasické cisterny) a zachovává kvalitu a čerstvost piva během 

přepravy. Dalšími přínosy jsou úspory přepravních nákladů a úspora času při 

přečerpávání piva do tanku ve sklepě restaurace. 

 

 



  

 

   Obr.4 Přečerpávání piva do tanku ve sklepě restaurace 

Systém zatím funguje jen v oblasti středních Čech. Pivo je novým způsobem dodáváno 

již do tří pražských restaurací (U Šumavy – Štěpánská 3, Pod Slavínem – Svobodova 

144 a Rocky o’Reily – Štěpánská 32) a jejich počet bude určitě narůstat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  Reverzní logistika 

Jakou cestou procházejí zálohované pivní láhve? Po vypití piva zákazník láhev 

zpravidla vrátí v maloobchodní prodejně. Zálohované lahve jsou posléze ukládány do 

přepravek náležících příslušnému pivovaru. V pivovarech pak dochází k čištění a k 

přísným kontrolám. Obdobný postup (s výjimkou prodejen) se používá i u sudů.  

     

     Obr.5 Přepravky s prázdnými lahvemi 

• Pivovary si lahve vyměňují 

Přepravky s prázdnými lahvemi do pivovaru většinou přepravují vozidla, která v rámci 

distribuce rozvážejí pivo do prodejen. Systém je jednoduchý. Řidič vyloží přepravky s 

pivem a naloží prázdné lahve. Očekává se, že příslušný pracovník bude ukládat lahve do 

přepravek odpovídajícího pivovaru. Ne vždy je to však dodržováno. 

„Ideální situace nastává, uloží-li prodejna prázdnou láhev do naší přepravky. Pokud 

tomu tak není, využíváme systému třídění a směny v rámci jednotlivých výrobců piva, 

kdy si vzájemně lahve vyměňujeme. Cesta vystřepování je totiž drahá a láhev tím ztrácí 

na své hodnotě,“ vysvětluje Robert Kužela, logistic director Plzeňský Prazdroj a.s., a 

dodává, že se prázdné lahve do pivovaru dostávají stejnou cestou (tedy přes distribuční 

centra) jako plné ke koncovému zákazníkovi. 



V podobném duchu hovoří také Petr Holeček z pivovaru Plzeňský Prazdroj, který 

podotýká, že rozsah smíchání jiných typů lahví není dramatický, protože pivovary 

většinou používají typově jiné přepravky a někdy i odlišné typy lahví. Přesto je nutné v 

pivovaru provést tzv. sorting – třídění lahví. „Naše lahve směřují na naše linky, cizí 

lahve ukládáme do přepravek a odvážíme je pivovarům, s nimiž jsme domluveni na 

výměně. V některých případech se lahve jiných pivovarů recyklují. Záleží na typu a na 

množství láhví,“ říká Petr Holeček.  

• V Plzni dohlíží inspektor 

Po sortingu lahve směřují na stáčecí linky. Přepravky jsou uloženy na paletách a putují 

do tzv. vykladače. Po vyjmutí lahví jsou přepravky i lahve čištěny samostatně. Lahve 

odcházejí na mycí linku, kde v první fázi dochází k odstraňování starých etiket a 

následuje čištění a mytí. Poté probíhá kontrola celistvosti. Pokud je láhev poškozená, 

přetlakem praskne a je vyřazena. 

„Lahve se čistíme nízko koncentrovaným roztokem louhu sodného při 80 stupních 

Celsia. Ohřívání je pochopitelně postupné, aby z důvodu teplotního šoku nedošlo k 

prasknutí. Od vstupu do myčky až po výstup trvá tento proces přibližně 35 minut. Jedná 

se o nejdelší operaci, která na myčce probíhá, protože mytí musí být dostatečně 

agresivní, aby láhev opustila myčku skutečně čistá a bylo dosaženo tzv. technické 

sterility (láhev je dostatečně čistá k naplnění pivem),“ uvádí Robert Kužela a 

zdůrazňuje, že jeden z nejdůležitějších kroků představuje kontrola láhve. V rámci této 

činnosti je nutné identifikovat praskliny či úlomky skla. Kontrola se také zaměřuje na 

zbytkovou kapalinu, která by v láhvi mohla zůstat. K těmto kontrolám se v Pivovaru 

Staropramen používá sofistikované zařízení, které na láhvi kontroluje čtrnáct bodů 

(kapalina, nečistoty, cizí předmět, praskliny apod.). Tento přístroj dokáže detekovat 

např. jehlu nebo průhledný staniol, což by bylo při vizuální kontrole obtížně 

proveditelné.“ 

V Plzeňském Prazdroji každou láhev prohlédne tzv. inspektor, který zjišťuje, zda v 

láhvi nezůstaly nějaké nečistoty nebo předměty. Než dojde k naplnění pivem, je každá 

láhev předplněna oxidem uhličitým. Ten vyrovnává tlak v láhvi s tlakem piva. Plnicí 

jehla poté do této atmosféry naplní pivo. 



„Oxid uhličitý brání vypěnění piva při plnění, a navíc vytváří ochrannou atmosféru, 

která zabrání nežádoucí oxidaci piva kyslíkem,“ vysvětluje Petr Holeček. „Po pasteraci, 

která probíhá buď před stočením piva do lahve, nebo až po stočení (záleží na 

technologii daného pivovaru), jsou na lahve nalepeny etikety, pivo je ukládáno do 

přepravek a směřuje k expedici.“  

Etikety nemají pouze marketingový a obchodní význam. Obsahují také nezbytné 

informace o šaržích, časech plnění a informace o tom, na kterých stáčecích linkách byly 

jednotlivé lahve plněny. Tyto údaje jsou nezbytné v případě reklamací.  

• Při skladování se dodržuje systém FI-FO 

Distribuci piva značky Plzeňský Prazdroj, tj. Pilsner Urquel, Gambrinus, Radegast a 

Velkopopovice, je možné rozdělit na dvě části: Klíčoví zákazníci (obchodní řetězce) 

pivovaru přijímají celokamionové dodávky do svých distribučních center, odkud jsou 

zásobovány jednotlivé maloobchodní prodejny. Druhá cesta vede přes distribuční centra 

Staropramenu, kde je pivo skladováno a rozváženo koncovým zákazníkům – zpravidla 

těm, kteří nemají možnost zajistit si skladování a distribuci vlastními silami. 

Část každodenní výroby Pivovaru Staropramen směřuje přímo k zákazníkovi v rámci 

celokamionových dodávek. Pokud je potřeba pivo uskladnit, má Staropramen k 

dispozici hlavní sklad v Praze-Chině . Tam rovněž probíhají veškeré kompletace 

exportních dodávek. Sklad v ODC Brno je pro Plzeňský Prazdroj důležitý také z 

pohledu sekundární distribuce pro Moravu a nejbližší okolí. Tento region představuje 

pro Pivovar Plzeňský Prazdroj jeden z největších trhů. 

Pivo je skladováno na paletách uložených na podlaze skladu, přičemž se podle možností 

využívá stohování. Láhve v přepravkách mohou být stohovány až ve třech vrstvách, v 

případě multipacků je možné stohování maximálně ve dvou vrstvách. Při skladování je 

dodržován systém FI-FO (výrobek, který jde první do skladu, jde také první ze skladu). 

K podpoře FI-FO slouží informační systém SAP. Každá manipulační jednotka je 

vybavena tzv. paletovým lístkem s čárovým kódem obsahujícím veškeré potřebné 

informace. Ty jsou skenovány a ukládány do informačního systému. 

„Skladování probíhá v temném prostředí (při dlouhodobém účinku má světlo na pivo 

negativní vliv), ve skladu se svítí pouze pro potřebu manipulace se zbožím a 

vychystávání. Teplota by neměla klesnout pod -3 stupně Celsia,“ tvrdí Robert Kužela. 



K přepravě lahví na plnicí linku se v Pivovaru Staropramen používají čelní 

vysokozdvižné vozíky o nosnosti 3,5 tuny. K nakládce na nákladní vozy pak slouží 

čelní vysokozdvižné vozíky vybavené dlouhými vidlemi umožňujícími manipulovat se 

čtyřmi plnými paletami najednou. Tyto vozíky jsou vybaveny plynovým pohonem, 

který láhve s pivem určeným k expedici nevystavuje vlivu emisí. Díky tomu nejsou 

láhve znečištěny výfukovými plyny. 

Jak dlouho se v radotínském skladu pivo zdrží? Robert Kužela upozorňuje, že vše záleží 

na obrátkovosti. Standardní výrobky jsou zde uloženy od tří do pěti dnů. Sklad je mj. 

rovněž místem kompletace speciálních balení (např. na vánoční trh). V tomto případě 

jsou výrobky uložené ve skladu až jeden měsíc. Podobné operace je nutné kvůli 

náročnosti provádět v dostatečném předstihu.  

• Vysoká obrátkovost piva v sudech 

Jak probíhá logistika v případě sudů? Pivovar Staropramen používá tři velikosti: 

nejčastěji se používají 50litrové sudy, 20- a 30litrové sudy jsou určeny pro speciální 

výrobky, přičemž 30litrové sudy se používají na export. Novinku Staropramenu 

představuje samochladicí sud. Jak funguje? Na rozdíl od běžného sudu je vybaven 

dvojitou vrstvou pláště, kde je umístěno regenerovatelné chladicí zařízení.  

Obrátkovost u sudů je podstatně rychlejší než v případě lahvového piva. Do restaurací a 

hostinců jsou přes distribuční centra dodávky sudů s pivem Staropramen realizovány 

minimálně jednou týdně.  

„Po každém závozu by měla provozovna sudy na dva až tři dny ponechat v klidu, aby 

došlo ke zklidnění piva,“ doporučuje Robert Kužela. 

Prázdné sudy se pak vracejí zpět přes distribuční centra do pivovaru. Následuje 

půlhodinový proces, v rámci něhož se sud zkontroluje přetlakem, zda není defektní. 

Poté probíhá předmytí pomocí nízko koncentrovaných roztoků louhu a kyseliny a 

sterilace parou. Stejně tak jako láhev i sud musí být před plněním dokonale čistý. Plné 

sudy jsou ukládány po šesti kusech na EUR palety a jsou přepraveny do skladu. 

Manipulace je stejná jako v případě lahvového piva. 

Petr Holeček z pivovaru Plzeňský Prazdroj podotýká, že v případě sudů se jedná 

prakticky o stejný proces jako u láhví. Odpadá pouze označování etiketami.  



„Místo nich se používají plomby vyrobené z plastu, na nichž jsou uvedeny veškeré 

nezbytné informace o pivu, včetně kódu šarže. Tyto plastové plomby recyklujeme, 

proto jsme dohodnutí s provozovateli restaurací a hospod, aby nám plomby vraceli,“ 

dodává Petr Holeček. 

U distribuce piva hraje důležitou roli sezony. Tu určují dva důležité faktory: počasí a 

svátky. Všem pivovarům začíná hlavní sezona začátkem května a končí koncem září. 

Konzumaci piva rovněž výrazně zvyšují dny volna – např. Vánoce a Velikonoce. 

„V sezonním  období náš pivovar pracuje ve čtyřsměnném provozu, 24 hodin denně 

sedm dní v týdnu. Ve zbývajících měsících se pochopitelně předzásobujeme. V lednu a 

únoru pak máme prostor k odstávkám některých provozů a k údržbě,“ říká závěrem 

Robert Kužela.  

• Pivovarská logistika 

U středně velkých pivovarů se často hledí na to, aby byly vhodně využívány omezené 

prostory pro skladování a pohyb zboží. Je třeba, aby docházelo k optimalizaci, která by 

vedla k tomu, aby se mohl vývoj objemů výroby přizpůsobit situaci na současném trhu. 

Nákladné přesuny zboží a pracovní procesy zeslabují možnost konkurence, proto se 

nabízejí dvě doporučené varianty k řešení vzniklých problémů. 

1) Rozšíření stavby, vestavbou nebo přístavbou, na stávající ploše podniku, 

nebo 

2) Vybudováním nové budovy logistického centra postaveného na „zelené 

louce“ (s možností přejíždění tam a zpět v průběhu výroby ) 

Kompletní přemístění logistiky, například na okraj obce nebo do blízko položených 

průmyslových zón je pravidlem pro nejčastější způsob řešení, které je zaměřené na 

budoucnost. 

Řízení a kontrola skladování 

Stále znovu se klade důraz na kontrolu skladování, která bývala často opomíjena, resp. 

nevyužívala důležité informace k přesnému řízení, jež nebyly vždy k dispozici, jako 

například: 



• placení za skladovací obaly 

• kompletování celků a částí určených k třídění výrobků 

• dosažitelné vzdálenosti mezi jednotlivými druhy zboží 

• náklady, absolutní a relativní, například na hodinu stohování obalů 

• průběžný čas použitých vozidel, které se uplatňují při přísunu i výstupu 

zboží 

• doba na zpracování zakázky 

• charakteristické náklady určené k oceňování zaměstnanců  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII.  Situace Logistiky v pivovarnictví z pohledu ÚOHS 

Od začátku devadesátých let začaly platit v domácím prostředí klasické tržní vztahy, 

které přinesly konkurenční prostředí a boj o zákazníka mezi jednotlivými postupně 

privatizovanými společnostmi. Tržní vztahy přestaly být regulovány a zůstalo na každé 

z firem, jak se nové situaci přizpůsobí.  

Od roku 1991 vznikl Český úřad pro hospodářskou soutěž (v letech 1992-6 šlo o 

ministerstvo, dnes ÚOHS se sídlem v Brně), který získal pravomoci posuzovat 

spojování soutěžitelů a zakazovat a sankcionovat nedovolené kartelové dohody a 

zneužívání dominantního postavení.  

• Postupná koncentrace trhu 

Tak jako v případě řady dalších trhů docházelo i v pivovarnictví v devadesátých letech 

ke koncentraci. Například v roce 1995 koupila Pražské pivovary britská společnost Bass 

PLC, která získala majoritu i v pivovarech Vratislavice a Ostravar. Toto spojení přitom 

svým objemem ani nepodléhalo povolení antimonopolního úřadu. Co se týče 

koncentrace trhu, klíčový je případ fúze společností Plzeňský Prazdroj a Pivovar 

Radegast. Byl řešen od roku 1997 a předložená žádost byla nejdříve zamítnuta. Ke 

schválení fúze však došlo v roce 1998, kdy vstoupila japonská společnost Nomura do 

české banky IPB a získala tak kontrolu nad oběma pivovary. Přesto na počátku roku 

1997 bylo v ČR činných celkem 57 pivovarů. Došlo ale k základní změně struktury 

trhu, který má dnes svého dominantního hráče. Je jím společnost South African 

Breweries, která v roce 1999 skupinu Plzeňského Prazdroje získala, do té doby ovšem v 

ČR nepůsobila. ÚOHS toto spojení povolil s podmínkami. Jednou z nich bylo zachovat 

po dobu 5 let dostupnost značek spojených pivovarů Plzeňský Prazdroj, Radegast, 

Gambrinus a Velkopopovický Kozel na českém trhu. Uvedené podniky se v té době 

staly součástí třetí největší pivovarnické skupiny na světě, čímž získaly přístup do jedné 

z největších mezinárodních distribučních a marketingových sítí s pivem, což se v 

následujících letech projevilo i na výstavu Plzeňského Prazdroje. Zhruba od konce 90. 

let pro pivovary v ČR až na výjimky platí, že ty velké se zaměřují zejména na dodávky 

do obchodních řetězců a na export, zatímco malé si budují své pozice v regionech. 

Vzniká také velký počet minipivovarů či hotelových pivovarů s lokálním významem.  



Skupina Plzeňského Prazdroje má v současnosti v ČR srovnatelný podíl jako největší 

společnosti v některých dalších členských státech EU. Trend koncentrace je patrný i v 

posledních letech. Příkladem mohou být nákupy skupiny Heineken, která pod svá křídla 

získala nejprve Starobrno s Hostanem, poté Krušovice a v letošním roce i skupinu 

Drinks Union, tedy výrobce piv Louny, Zlatopramen, Březňák, Jarošov a Dačický. 

Vznikla tak třetí největší skupina na českém trhu. Vzhledem k vysokému stupni 

koncentrace na trhu s pivem posuzoval Úřad dopady tohoto spojení nejen na celkovém 

trhu piva v České republice, ale i detailněji na tzv. on-trade a off-trade distribučním 

kanálu. Tržní podíl subjektu vzniklého spojením však ani v jednom případě nepřesáhl 

15% hranici a zůstal tedy hluboko pod 25% úrovní, pod níž se má za to, že fúze nemá 

mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.  

 

Tržní podíl soutěžitelů na trhu piva: 
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Soutěžitelů na off-trade spotřebě piva: 
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Soutěžitelů na on-trade spotřebě piva: 

Pozn. Stav v období fúze skupin Heineken/Drinks Union - tedy jaro 2008 

Antimonopolní úřad má při posuzování spojení obecně tři možnosti. Může povolit fúzi 

bez podmínek, zakázat ji, nebo ve spolupráci s účastníkem řízení odstranit obavy z 

možného narušení hospodářské soutěže přijetím závazků (navrhuje je kupující strana). 

Tímto způsobem byl také nedávno uzavřen případ největší pivovarnické fúze v historii. 

Americké ministerstvo spravedlnosti podmínilo převzetí koncernu Anheuser Busch ze 



strany belgické InBev odprodejem kanadského pivovaru Labatt (patří belgické skupině). 

Důvodem bylo riziko zvýšení cen piva pro spotřebitele v oblastech Buffalo, Rochester a 

Syracuse, kde je padesát procent produkce pivovaru Labbat v USA spotřebována. V 

jiných oblastech přitom není podíl stávající produkce skupiny InBev významný (pod 2 

procenta), oproti tomu Anheuser Busch zaujímá kolem poloviny amerického trhu.  

• Zavazování hostinských 

Kromě posuzování spojení jednotlivých firem řeší ÚOHS poměrně často problematiku 

uzavírání smluv o výhradním nákupu a prodeji. V listopadu 1997 ÚOHS doporučil 

pivovarům, aby ve smlouvách o dodávkách nezavazovaly provozovatele hostinských 

zařízení k výhradnímu odběru svého piva. Úřad měl za to, že restauraci by mělo být 

umožněno nabízet zákazníkům současně několik značek. Ve stejném roce také někteří 

soutěžitelé předložili velký počet dohod o výhradním prodeji nebo nákupu nebo o 

obchodní spolupráci na různých relevantních trzích (např. Plzeňský Prazdroj uzavřel 

dohody o distribuci finských vodek a o výhradním prodeji Karlovarské Becherovky a 

whisky). ÚOHS některé postupy pivovarů také sankcionoval. V roce 1998 se jednalo 

především o zavazování provozovatelů restaurací ohledně odběru piva a jeho prodeje ze 

strany společností Pivovar Radegast (uložena sankce 100 tisíc korun), Plzeňský 

Prazdroj (450 tisíc) a Královský pivovar Krušovice (50 tisíc). Takto bylo rozhodnutím 

Úřadu odblokováno více než 10 tisíc provozoven. Narušení soutěže spatřoval ÚOHS 

také v dohodě Plzeňského Prazdroje se společností Jan Becher, na jejímž základě 

pivovar převzal veškerou distribuci výrobků Karlovarské Becherovky. Z hlediska 

přístupu soutěžitelů na trh piva považuje Úřad stále za prioritní, aby nedocházelo k 

žádným formám vertikální integrace mezi výrobci a prodejci piva, zejména pak ze 

strany významných soutěžitelů. Proto tuto situaci ÚOHS průběžně monitoruje. V roce 

2002 ÚOHS vydal na základě provedených šetření rozhodnutí, jímž deklaroval porušení 

zákona ze strany společností Plzeňský Prazdroj a Pivovar Radegast, které ve svých 

smlouvách upravujících poskytování reklamy zavazovaly provozovatele pohostinských 

zařízení k odběru minimálního ročního množství piva, přičemž velikost těchto závazků 

ve vztahu k celkové spotřebě piva v daných provozovnách bránila přístupu konkurence 

do zavázaných provozoven po mnoho let (některé smlouvy byly i na 10 let). Za 

porušení zákona byla uložena pokuta ve výši 2,3 mil Kč. Proti tomuto rozhodnutí 

podala společnost Plzeňský Prazdroj žalobu, kterou později vzala zpět. Společnost také 



požádala ÚOHS o schválení výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž, která jí 

nakonec byla s podmínkami v prvním pololetí roku 2006 povolena.  

Plzeňský Prazdroj se konkrétně zavázal, že zašle svým odběratelům návrh dodatku 

smlouvy, v němž změní výši závazku minimálního ročního odběru tak, že tato výše 

bude činit maximálně 70 % objemu dodávek piva v průměru z let 2003 až 2005. To 

umožnilo provozovatelům restaurací, aby významné množství piva nakupovali od 

konkurence. V případech, kdy provozovatelé již za trvání stávajících smluv odebírali 

pivo od jiných firem, je uvolněný prostor pro konkurenci ještě vyšší. Podle dalšího 

přijatého závazku má být v případě meziročního poklesu spotřeby piva o 10 % 

nabídnuto provozovatelům pohostinských zařízení adekvátní snížení existujícího 

závazku. Přijme-li zavázaný provozovatel uvedené změny smlouvy, získá možnost 

odběru piva od konkurenčních výrobců, aniž by ztratil ostatní výhody, jež mu ze 

smlouvy uzavřené s Plzeňským Prazdrojem plynou. Využije-li takové možnosti, 

nezaniká mu právo nakládat s finančními a věcnými prostředky, jež mu účastník řízení 

na základě smluv poskytl.  

ÚOHS se vertikálními vazbami na trhu s pivem zabývá dlouhodobě. V roce 2007 šetřil 

celý trh. Objem vázaného objemu piva na základě smluv o výhradním, minimálním či 

určitém odběru přitom činil cca 2,5 mil. hl, tj. zhruba 30 procent z celkového objemu 

piva dodávaného v České republice do on-trade kanálu. Z uvedeného zjištění lze 

konstatovat, že míra uzavřenosti trhu v ČR není ze soutěžního hlediska znepokojivá. 

Významnější problém ÚOHS shledával v zákazech exportů piv, které se objevovali ve 

smlouvách jednotlivých firem. Jednalo se o smlouvy, kdy se kupující zavazovali 

nevyvážet zboží za hranice České republiky. Pro případ porušení těchto povinností se 

kupující vystavoval zejména významným peněžitým sankcím ze strany příslušných 

pivovarů. Tímto způsobem docházelo k určité teritoriální ochraně výrobce piv a 

vytváření bariér účinné soutěže mezi státy. ÚOHS zákazy exportu shledal ve smlouvách 

necelé desítky pivovarů (např. Staropramen, Platan, Regent). Případ byl vyřešen tzv. 

soutěžní advokacií, tedy mimo správní řízení. Žádná z šetřených společností nebyla 

pokutována, závadná ustanovení smluv byla změněna.  

 

 



III.  Kapitola III:  Praktická část diplomové práce 

V praktické části budu vybírat takový systém, který zlepší distribuce piva.  

Kriteria, podle toho budu vybrat jsou:  

• Cena 

• Rychlost přinášení dat 

• Přenosu dat 

• Uživatelské přínosy 

• Kvalita softwaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  Program pro optimalizaci a plánování zásoby: Software Plantour  

Plantour je výkonný systém pro plánování a optimalizaci tras pro IBM kompatibilní 

počítače. Plantour byl vyvinutí, aby přinášel pro uživatele následující výhody: 

• Grafická uživatelská plocha 

• Přehlednost pro uživatele díky jednoznačné standardní 

symbolizace obrazovky 

• Jednoduché a intuitivní ovládání 

• Volná optimalizace tras a interaktivní rámcová 

optimalizace tras  

• Plánování distribuce z jednoho / více dep  

• Plánování nasazení vozidel  

• Variabilní časové rozmezí plánování  

• Zohlednění časových restrikcí a restrikcí vozidel  

• Komfortní detailní dispozice pomocí Drag & Drop  

Systém umožňuje provedení rychlé a jednoduché optimalizace tras a přehledné 

zobrazení výsledků optimalizace na obrazovce. Optimalizace tras, relační databáze a 

opce grafického znázornění jsou menu pro pulldown a kontextovými menu, stejné tak 

jako standardní grafickými objekty- jako jsou např. panel nástrojů, check a listboxy- 

jednoduše ovládání myši.  

a) Základní informace o systému 

Program je ve svém plném rozsahu objektové-orientovaný v C++. Vstupní data pro 

optimalizaci ( ulice, PSČ, zákazníci, vozidla, atd.) jsou uložena v relační databázi. Tato 

databáze je propojena na Plantou přes ODBC- rozhraní. Přístup je umožněn přes dotazy 

SQL. 



Plantou je určen, jak jsem jíž uvedl, pro plánování a optimalizaci nákladky, expedice, 

popř. zpětné dodávky jakéhokoliv druhu zboží (v této práci bude se jedna o pivo a 

lihoviny), které jsou spravovány pod společným názvem objednávka. K dispozici jsou 

tří programové moduly pro optimalizaci objednávek: Fix Tour, Single Tour a Free 

Tour. 

a-1 Modul Fix Tour 

Tento modul zachycuje stávající pořadí objednávek v rámci trasy a zprostředkuje doby 

a najeté kilometry za pomoci silniční sítě. Na základě pevně definované struktury trasy 

není u Fix Tour možno provádět optimalizaci 

 a-2 Modul Single Tour 

Naplánuje pevně definované množství objednávek do trasy a samostatně zprostředkuje 

optimální pořady objednávek v rámci trasy. 

a-3 Modul Free Tour  

Rozčlení definované množství objednávek do jedné nebo více tras. V rámci každé trasy 

je zprostředkováno optimální pořadí objednávek. 

Základem programu jsou matice, ve kterých jsou uloženy digitální mapy (digitální 

silniční síť). Tabulky zobrazují komunikace (silnice / ulice) reálně silniční sítě na 

počítači. Identifikace křižovatek probíhá pomoci dvou čísel. První číslo označuje 

příslušné mapy odpovídající regionu, druhé číslo je pořadové. Ulice jsou identifikovány 

pomoci názvu ulic. 

Příklad: 

Oblast Brno-Slatina má číslo mapy 8510. Číslo křižovatky je 1750/006 – tj. číslo oblasti 

Slatina. Uživatel má rovněž možnost zadávat do své databáze silnic individuálně body 

křižovatek a propojení silnic. 

Dodací adresa zákazníka je označována jako místo dodání (odb.) a je přiřazena určitému 

číslu křižovatky. Toto přiřazení (geokódování místa dodání) je nutno provést při 

každém novém založení místa/ míst dodání. 



Proces optimalizace je možno urychlit, pokud není při každém spuštění programu 

prováděn propočet vzdálenosti mezi jednotlivými místy dodání. Pro urychlení 

optimalizace se provádí jednorázový propočet sítě, s následným uložením jednotlivých 

míst dodání do matice. 

Nové zadání místa dodání musí být vždy nejprve zavedena do uvedené matice, tj. musí 

být proveden propočet sítě. Bez provedení propočtu by nebylo možno provést 

OPTIMALIZACE TRAS, FIX TOUR nebo SINGLE TOUR.     

b) Zajištění dat   

Relační databáze zpracovává všechny změny přímo a bezprostředně, nemůže dojit ke 

ztrátě žádných dat. Poslední ještě neuzavřené změny je možno opakovat. 

Ke ztrátě / poškození uložených dat může dojit fyzickými škodami ( chyba pevného 

disku, systémové problémy, ztráta dat způsobená napadením vírů, požár, krádež, apod.). 

A proto je doporučeno stabilní a systematické provádění archivace dat. 

Používáme-li jako relační databázi Access, máme při dodatečné instalaci MS Access 

rovněž k dispozici obrazovku Access. K dispozici jsou funkce např. pro import, export, 

tvorbu adresářů, které nám mohou usnadnit naši každodenní práci. 

Je zde rovněž možnost opravit databázi, v případě, že dojde k jejímu poškození. 

Plantour není závislý na obrazovce Access, jelikož všechny funkce Plantou nepřistupují 

na MS Access, ale na databázi. 

b-1  CD-ROM 

Standardním obsahem CD-ROM jsou následující soubory: 

Instalační program:  SETUP. EXE s programem Plantou  

(eventuálně s CARMANAGER a STANDORT),  

ODBC- ovladače, databáze ( se silniční sítě a PSČ) 

32 Bit Hardrock: ovladač pro hardrock 

ODBC-Ovladače: Pro různá řešení 



Reprortgenerator: Pro nastavení individuálních protokolů. 

c) Správa dat 

Všechna data pro ovládání optimalizačních programů se zadávají a upravují ve správě 

kmenových dat. Základem pro správu kmenových dat jsou relační databáze ( Access, 

DB2, Oracle, Sybase, Informix), ve kterých se data centrálně spravují a ve kterých se 

vzájemně propojuje jejich obsah. 

Pro jednoznačné porozumění následujícího popisu uvádíme nejprve několik definicí. 

Pod pojmem Kmenová data jsou shrnuty všechny informace, které se s nimi pracuje 

tzv. manipuluje, například denní množství objednávek. Toto rozdělení přináší výhodu 

rychlé a bezproblémové denní úpravy dat - tj. zadání skutečných objednávek – po 

jednorázovém kmenových dat. 

Data pro plánování tras jsou uložena v databázi. Rozlišujeme mezi zákaznickými daty 

(kmenová data odběratele, objednávky), provozními daty (např. údaje o vozovém parku, 

personální data, kmenové trasy, místa skladů a dep) a daty o silničních síti. Na 

uživatelské úrovni jsou upravována pouze zákaznická a firemní data, digitální silniční 

síť České republiky spravuje  společnost Digitech ČR. 

1) Zákaznická Kmenová data (Odběratelské a depa) 

V Plantou se rozlišují tří typy odběrních míst: 

� První typ jsou vlastní odběratelé, u kterých se vykládá zboží a 

přijímají se vratná obaly. 

� Druhý typ představují depa, ve kterých se vozidla nakládají a 

začínají trasu. (ODC Brno). 

� Třetí typ je stanoviště vozidel, které je počátečním a konečným 

bodem trasy (ODC Brno). Stanoviště není určeno pro nakládku a 

vykládku zboží. V kmeni vozidel je stanoveno, zda je vozidlo naloženo 

již na začátku trasy. Pokud tomu tak není, musí vozidlo nejprve dojet 

ze stanoviště vozidel do depa pro zajištění nakládky zboží. 



Pod nabídkou NAVIGATOR – ODB2RATELÉ A DEPA máme možnost volby 

z následujících příkazů:  

 

Příkaz Aktivita 

Editace Přepracování nebo náhled již existující datové věty 

Nová Založení nové datové věty 

Geokodování  Zaměření odběratelů, tj. přiřazení ke křižovatkám v databázi silniční sítě    

Editovat Depa Správa dep a stanovení vozidel 

Nové depo Založení nového depa a stanoviště vozidel 

Tab.8 Zákaznická Kmenová data   

1-1 Odběratelé – Adresní data 

 



 

 

Na první záložce se nacházejí následující vstupní pole pro zadní základních dat 

odběratele: 

• Identifika ční údaje: 

Číslo :  

Slouží jako vyhledávací a klíčový údaj, tj. musí být jednoznačné. V poli číslo je možno 

zadávat jak čísla, tak alfanumerické identifikátory. Např. všem odběratelům můžeme 

přiřadit čísla a všem depům, překládkám nebo stanovištím vozidel písmena. 

 Skupina : 

Odběratele mohou být na základě zadání čísla skupiny sloučení do jednotlivých 

odběratelských skupin. Skupiny je možno zobrazovat za použití různých symbolů a 

barev. Barevným rozlišením je umožněna lepší přehlednost datového fondu na 

obrazovce. 

Aktivní : 



Zatrženo nebo nezatrženo odběratele, aniž bychom je museli fyzicky.  

• Adresní data: 

Zkratka názvu : 

Zadání zkráceného názvu umožní společně s číslem odběratele jeho snadnou a rychlou 

identifikaci ve výsledcích a sestavách a repotech. Pro zadání jsou povoleny řetězce o 

maximálně osmi znacích. 

Název 1 : 

Volně definovatelné pole dodatečného označení. 

Název 2 : 

Volně definovatelné pole dodatečného označení. 

PSČ, Obec, Ulice : 

Přesné zadání adresy odběratele. Přesná adresa je důležitým kriteriem pro geokódování. 

Telefon : 

Telefonní číslo odběratel v prvním poli s dodatečnou možnosti zadání provolby do 

druhého pole. 

Fax/Telex : 

Telefaxové nebo telexové číslo odběratele. 

E-mail : 

E-mailová adresa odběratele. 

WWW Adresa : 

Internetová adresa odběratele 

Poznámka : 

Textové pole pro libovolný záznam uživatele. 



Kontaktní Osoba : 

Zadání jména kontaktní osoby pro daného odběratele. 

Telefon Privát : 

Soukromé telefonní číslo kontaktní osoby. 

Mobil : 

4íslo mobilního telefonu kontaktní osoby. 

• Data pro geokódování 

Mapa : 

Identifikace silniční sítě. 

Křižovatka : 

Při geokódování je odběrateli přiřazena křižovatka ze silniční sítě, nacházející se 

nejblíže jeho umístění. Číslo příslušné křižovatky je osmimístné. První čtyři místa 

(první pole) popisují mapu, na které se křižovatka nachází, další čtyři místa definují 

průběžné číslo v rámci mapy. 

Stát : 

Pole pro název příslušného státu. V našim případě ČR.  

Ulice : 

Pole pro zadání příslušného identifikačního čísla ulice. Při použití silniční sítě TeleAtlas 

je možno provádět lokaci odběratelů na úroveň čísla popisného. Pro Českou republiku 

je prováděna lokace na úroveň ulic. 

 

 

 



1-2 Odběratelé – Restrikce 

   

 

• Časové restrikce 

Časové restrikce : 

Zadávají se všechny časové intervaly, určené pro možnou dodávku zboží odběrateli 

(Otevírací dobu). Zadání se skládá z doby otevření, zavírací doby a ze dne v týdnu. 

Nový : 

Vyvolávání dialogu pro novou definici okna s časovými údaji. 

 

Před Otevírací dobou, Po Zavírací době : 

Zadání povolené časové odchylky v minutách. První číselný údaj určuje maximální 

možnou dobu dodávky zboží před otevřením provozovny odběratele v minutách. Druhý 

číselným údaj určuje dobu možné dodávky po zavírací době. Stejným způsobem se 

může rozšířit okno doby dodávek při stejných otevíracích dobách odběratele. 



• Restrikce vozidel: 

V případě požadavku volby pouze určitých vozidel nebo skupiny vozidel pro zajištění 

přepravy zboží, máme možnost stanovit vlastnosti tohoto vozidla/skupiny vozidel. 

Číslo vozidla: 

Pole určuje, jakým vozidlem (identifikační číslo z dat vozového parku) mají být 

objednávky realizovány. 

Skupina vozidel: 

Pomocí čísla skupiny vozidel zadáme, zda má být pro vyřízení objednávky odběratele 

povolena pouze jedna nebo pouze některé vybrané skupiny vozidel. Na listě 1 nastavení 

optimalizace (hierarchické skupiny vozidel) zvolíme definici interpretace omezení pro 

více skupin vozidel. 

Bez skupiny vozidel: 

Zadání vyčleněné skupiny vozidel. Tj. smějí být nasazeny všechny skupiny vozidel 

kromě skupiny, která je v poli uvedena. 

Maximální hmotnost vozidla: 

Definice maximálních rozměrů používaného vozidla, vyplývající například z přístupné 

celkové hmotnosti, předepsané pro jedinou příjezdovou cestu k odběrateli 

 

 

 

 

 

 

 



1-3 Odběratele – doba stání 

 

 

 

Vykládka celkem 

Fixní hodnota stanovující celkovou dobu strávenou u odběratele v minutách 

Fixní doba: 

Doba trvání zastávky u odběratele v minutách (vystoupení z vozidla, otevření nakládací 

rampy, …). Tato doba se připočítává k variabilní době vykládky (vykládka jednotlivých 

beden, sudů a palet) a udává celkovou dobu vykládky u odběratele. Fixní doba vykládky 

se může použit pouze tehdy, není-li zadána absolutní doba vykládky. 

Faktor %:   

Faktor vykládky se udává v % a násobí se variabilní dobou vykládky, vypočtenou 

z dodaného množství zboží. Pokud vykládka u odběratele trvá a 30 % déle než při běžné 



vykládce (kvůli špatnému počasí v zimě, nedostatku personálu v době prázdnin),  

zadáme faktor 130 (%) 

Faktor pro dvou člennou posádku: 

Tento faktor vykládky se udává v % a násobí se variabilní dobu vykládky, vypočtenou 

z dodaného množství zboží.. 

 

1-4 Odběratele- data pro plánování 

 

Data pro plánování 

Číslo plánování: 

Pod číslem plánování doporučujeme shrnout všechny odběratele (odběrní místa), která 

patří stejnému cyklu plánování tras, tj. přiřadit jim stejné číslo pro plánování. 

 Číslo trasy: 



Číslem trasy jsou odběratelé přiřazení k jednotlivým trasám, při plánování pomocí 

optimalizačních modulů Single Tour, Fix Tour nebo Score Tour se toto číslo použije 

jako kritérium. 

Sekce: 

Výběrové kritérium podle zadaného úkolu. 

  Objednávky 

Objednávky je rovněž možno načíst importním modulem v Plantour. 

Omezení objednávek se automaticky zohlední během optimalizace na základě 

kmenových dat odběratele. Pokud se k určité objednávce vztahují specifická omezení je 

nutno je stanovit explicitně pro příslušnou objednávku (viz. Tabulka dole) 

V nabídce Navigátor, Objednávky je výběr následujících příkazů: 

 

Příkaz Aktivita 

Editace Přepracování nebo náhled již existující datové věty. 

Nová Založení nové datové věty, 

    Tab.9 Objednávka   

 

 

 

 

 

 



d) Objednávky – Editace 

 

 

             

e) Data pro plánování 

Číslo Objednávky: 

Číslem objednávky je objednávce přiděleno průběžné, jednoznačné číslo. Číslo je 

možno načíst při importu objednávky, tj. uživatel má možnost vlastního zadání. Pokud 

číslo není importováno, přiřadí Plantou objednávce číslo automaticky. 

Aktivní: 

Nabízí možnost deaktivace objednávky (zatržítko  není aktivováno), tj. objednávka 

nebude zahrnuta do optimalizace. 

Číslo plánování: 



Pod stejným číslem plánování jsou sdruženy všechny objednávky, které patří do 

stejného plánování trasy. 

Číslo trasy: 

Číslo trasy se používá ke sdružení objednávek určených pro optimalizaci pomoci 

modulů Single Tour nebo Fix tour. 

Všechny objednávky, které mají být optimalizovány na stejnou Single Tour musí být 

označeny stejným číslem trasy.     

f) Objednávky – Restrikce 

 

 

 

 



Časové restrikce 

Časové rozmezí: 

Do tohoto okno zadejme všechny časové intervaly, ve kterých je možno odběrateli 

dodat zboží (otevírací dobu odběratele). Údaj se skládá z doby otevření a zavření, a ze 

dne v týdnu. 

2) Komplexní systém pro řízení dopravy 

Jedná se o komplexní modulový systém řešící problematiku plánování a optimalizaci 

dopravy s využitím databáze napojené na podnikový informační systém.  

Společnost Minerva ČR nabízí tento systém ve spolupráci s firmou Digitech ČR, která 

výhradním distributorem tohoto systému v ČR  

Systém pro plánování a optimalizaci dopravy PLANTOUR Logistik se úspěšně 

etabloval na evropském trhu jako instrument pro logistická řešení a je již téměř 20 let 

jeho stabilní součástí. Pro odvětví distribuce nápojů, potravin, tisku, nábytku, převozu 

cenin aj. zaujímá PLANTOUR Logistik vedoucí postavení na trhu optimalizačních 

logistických systémů.  

PLANTOUR Logistik je podpůrným nástrojem pro plánování distribučních procesů a 

zárukou optimalizace nákladů na dopravu, což v praxi dokazuje úspěšná instalace u celé 

řady významných společností. 

Zavedení informačního systému pro plánování a optimalizaci dopravy je u 

distribučních, speditérských a zasilatelských společností spojeno zejména s těmito 

přínosy:  

• Úspora nákladů v distribučním procesu,  

• Vyšší transparentnost nákladů na dopravu,  

• Zkvalitnění úrovně distribučních služeb zákazníkům,  

• Možnost realizace dodávek ve vymezených časových oknech,  

• Doručení zboží ´on time´, aj.,  



• Zefektivnění a profesionalizace práce plánovacích dispečerů,  

• Zkvalitnění řízení a plánování logistických procesů,  

• Optimalizaci vozového parku,  

• Zkvalitnění rozhodovacích procesů v oblasti logistiky,  

• Simulace variant ´what if´ pro rozhodování o strategických změnách,  

• Jednoznačné vyčíslení návratnosti investice.  

Dosahovaná úspora nákladů na dopravu po zavedení programu PLANTOUR Logistik 

činí, dle informací stávajících zákazníků, v průměru 10 – 20 %. 

PLANTOUR Logistik plánuje optimální plány tras na bázi velmi podrobných 

digitálních vektorových map a sofistikovaných optimalizačních algoritmů, které je 

možno volit v závislosti na typu distribuční činnosti společnosti.  

Mezi hlavní funkcionality PLANTOUR Logistik patří:  

optimální přiřazení přepravních požadavků, zakázek vozidlům aktivního vozového 

parku,  

zohlednění restrikcí v závislosti na firemní strategii distribuce respektování doby 

závozu,  

množstevní, hmotnostní a objemové vytěžování, aj.  pro zakázky, odběratele, vozidla,  

distribuční centra, obslužný personál,  

evidence, správa a zpětné¬ analýzy požadavků na přepravu zboží v definovaném 

období  

(den, týden, měsíc,..),  

zohlednění priorit parametrů optimalizace /dosažení minimálních nákladů,¬ přednostní  

využití vlastního vozového parku, minimální počet tras, minimální doba trvání tras, aj.  



optimální vytížení vozidel, optimální, rozvržení tras se zohledněním definovaných 

restrikcí, o možnost operativních zásahů uživatele do optimalizovaných tras, o analýzy 

nákladů: náklady celkové, fixní, variabilní, personální; náklady na depo, náklady na 

přepravce, náklady na odběratele, apod., přehledné výstupy: plán tras, srovnávací¬ 

analýzy plán x skutečnost, vyhodnocení efektivity využití vozidel /vlastní x externí 

přeprava/, přehled vytížení vozidel, přehled produktivity obslužného personálu, grafické 

znázornění jednotlivých tras na podrobné vektorové, mapě, aj. 

a) Strategická a operativní optimalizace tras, vozidel a nákladů 

PLANTOUR je řešení pro efektivní plánování a realizaci distribučních procesů firmy, 

které jsou součástí strategického nebo operativního plánování tras. Jde o univerzální 

aplikaci, terou je možno flexibilně zapojit do existujících interních procesů firmy. 

Pracovní prostředí PLANTOUR 

Základ systému tvoří sofistikované optimalizační algoritmy a detailně digitalizované 

vektorové mapy. Klíčovými daty pro PLANTOUR jsou data o zákaznících,aktuálních 

objednávkách,vozovém parku a obslužném personálu. Optimalizace dopravních tras, 

časů a vzdáleností racionalizuje vytíženost distribučních operací a snižuje celkové 

náklady na dopravu. U současných uživatelů systému PLANTOUR dosahují úspory 

nákladů v dopravě 15 až 30%. Pomocí řešení PLANTOUR můžete plánovat distribuci 

zboží denně formou volné optimalizace tras nebo můžete využít pevné plánování tras, 

které navazuje na strategické plánování k dosažení minimálního počtu tras a 

optimálního vytížení vozidel. Volná optimalizace tras zajistí optimální rozdělení 

denních objednávek mezi vozidla, která jsou k dispozici, a zároveň respektuje stanovené 

limity vytížení vozidel a specifikovanou dobu rozvozu.Vytvořený optimální plán tras 

přitom zahrne všechna Vámi zadaná omezení - jak na straně vozidla, tak na straně 

objednatele zboží. Díky řešení PLANTOUR můžete ještě lépe plánovat a řídit rozvoz 

zboží, zvýšit přehlednost logistických operací a kvalitu služeb poskytovaných 

zákazníkům. Optimalizované trasy, přehled vytíženosti vozidel 

b) Optimalizace rozvozových tras a časů, snížení nákladů na dopravu 

Náročnost optimalizace a řízení dopravy a logistiky na dnešních dynamických a 

propojených trzích.Víme, že úspěch vyžaduje flexibilitu a srozumitelnost v řízení 



logistických operací, optimální plánování tras a času v distribučních procesech, 

efektivní a pohotové řízení pracovníků, vozového parku a dalších zdrojů.  

jednoznačné vyčíslení návratnosti investice, snížení nákladů na dopravu o 15 až 30%, 

vyšší transparentnost nákladů na dopravu, zkvalitnění distribučních služeb zákazníkům, 

možnost realizace dodávek ve vymezených časových oknech a doručení zboží „on 

time“, zefektivnění a profesionalizaci práce plánovacích dispečerů, zkvalitnění řízení a 

plánování logistických procesů, optimalizaci vozového parku, možnost simulace 

budoucích stavů „what if“. Kompletní řešení pro plánování, optimalizaci a sledování 

vozidel. 

c) Cena Softwaru  

Cena tohoto softwaru činí 7000000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  Další software pro řízení a správu vozového parku 

I když existuje několik softwarů, bylo by lepší věnovat pozornost o: Trackmanager,  

Carmamanager a Standort 

A. Software GPS 128Q Trackmanager 

Trackmanager je software pro správu záznamů jízd z paměťové  

 

        

          Obr.6 Jak vypadá mapa v Trackmanager 

karty používané v zařízení GPS128Q. Pro uživatele se zaregistrovaným sériovým 

číslem přístroje je k dispozici zdarma. Ve stávající verzi je schopný zabezpečit základní 

přehled záznamů na kartě a jejich hromadný převod do formátu KML pro Google Earth, 

nebo optimalizovaných výstupů pro Knihu jízd od společnosti Tranis. 

Dodávaná verze programu je stále ve stádiu BETA. Program je však plně použitelný pro 

povolené funkce. Umožňuje hromadně i jednotlivě převádět binární záznamy do 

optimalizovaných výstupů pro Knihu jízd a do formátu KML, vhodného pro aplikaci 

Google Earth, ale i on-line verzi projektu: maps.google.com. Optimalizace binárních 

záznamů spočívá v redukcí originálního záznamu, jehož podrobnost (2 sek. = 1 záznam) 

je pro účely zpracování v Knize jízd z hlediska obrovského počtu zaznamenaných dát 



neúčelná. Při převodu do Knihy jízd doporučujeme zvolit v programu Trackmanager 

(Možnosti -> Nastavení exportu záznam ...) používat 'rozlišení' přibližně 100-150 metrů, 

což zabezpečí že každá zaznamenaná pozice bude od předcházející zobrazena, až když 

vzdálenost mezi nimi přesáhne nastavenou hodnotu. Pro převod do formátu KML je 

vhodné i jemnější nastavení (10-30 metrů) a to pouze kvůli redukcí objemu výstupních 

dat. Optimalizace převáděných záznamů nemá vliv na údaj o délce trasy v kilometrech, 

protože ta je kalkulovaná přímo z podrobných binárních záznamů.  

1) Kniha jízd 

 

          

                Obr. 7 Charakteristika, popis, informace 

je profesionální softwarový nástroj pro evidenci jízd vozidel na PC. Zpracováním dat 

GPS pořízených jednotkou GPS 128Q se vytváří přehledná kniha jízd , která u každé 

jízdy obsahuje údaje : 

• čas počátku a konce jízdy  

• místo počátku a konce jízdy  

• účel jízdy - nutno doplnit při importu dat z GPS  



• koncový stav tachometru - vypočítává se z nastavených hodnot  

• najeté kilometry  

• jméno řidiče - nutno doplnit při importu dat z GPS 

Kniha jízd dále obsahuje informace o:  

• čerpání PHM - nutno ručně doplnit, nebo importovat z CCS  

• době stání mezi jízdami  

• náhradách za služební jízdy soukromým vozidlem  

• maximální rychlosti v jízdě  

• informace o poloze ze záznamu se porovnávají s databází míst podrobné 

mapy ČR nebo SR a zpracované jízdy je možné si v mapě prohlížet. Do 

databáze míst lze doplňovat vlastní místa (daná polohou a názvem), která se pak 

také zobrazují ve výsledném itineráři trasy  

• zpracované jízdy je možné dále upravovat, kopírovat, mazat a přidávat 

vlastní. Do zadání vlastní jízdy lze vložit až pět tranzitních míst, program 

spočítá kilometrovou vzdálenost a umožní trasu prohlédnout v mapě  

• program pracuje s údaji z běžných tankovacích karet, které přiřazuje 

jízdám, zapisuje je do seznamu nákupů PHM a počítá průměrnou spotřebu 

vozidla  

• systém dopočítává náhrady za provoz soukromého vozidla pro služební 

účely  

2) PockteKim 



 

        Obr.8 Charakteristika, popis, informace 

Plánování tras, výpočet vzdáleností 

• neomezený počet míst v zadání trasy, dva typy trasy 

• provozně výhodná (doporučená) - trasa po nejlepší silnici 

• nejkratší - trasa pro nejmenší vzdálenost (obsahuje i horší silnice - 

vhodná např. k porovnání délky provozně výhodné trasy)  

Hlasová navigace, poloha, rychlost, kurs 

• po připojení jednotky GPS je na monitor zobrazena poloha v mapě, 

rychlost, kurz a nadmořská výška. Při naplánované trase Vás bude doprovázet 

hlas Lindy Rybové 

Navigační mapové podklady České republiky a Slovenska 

• digitální navigační mapa silniční sítě ČR(s uliční sítí 225 měst) a SR(s 

uliční sítí 38 měst) 

3) Oddělení: GPS moduly - kabelové 



Hlavním úkolem tohoto zařízení je automatický záznam GPS souřadnic, času a rychlosti 

sledovaného vozidla na paměťovou kartu. Při současných kapacitách MMC/SD karet je 

možné na jednu kartu uložit s ohledem na frekvenci a detaily záznamu až měsíce 

provozu vozidla. Z takovýchto detailních údajů je možné později generovat výstupy v 

různých formátech pro vizuální analýzu trasy, včetně kompletní evidence Knihy jízd 

pro motorová vozidla ve Vaší firmě podle platné legislativy. Zařízení též slouží jako 

klasický GPS přijímač standardu NMEA 0183 a je využitelný jako externí GPS anténa 

pro navigaci prostřednictvím připojeného PDA, nebo notebooku skrz běžné sériové 

rozhraní, nebo USB port. GPS128Q je řízen moderním mikroprocesorem, jehož 

výkonný firmware je možné jednoduše aktualizovat prostřednictvím USB rozhraní, což 

Vám, našim zákazníkům zaručuje, že tento přístroj budete moci využívat i v 

budoucnosti naplno. GPS 128 Q Integrovaná GPS anténa zabezpečuje jednoduchou 

montáž do všech vozidel. Stačí připojit napájecí kabel do zapalovače a vhodně umístit 

přístroj. Pro zpracování zaznamenaných údajů stačí vyjmout paměťovou kartu z 

jednotky, vložit do klasické čtečky MMC/SD karet na PC a převést záznamy do Vaší 

elektronické Knihy jízd, kde budou pro všechny vozidla kdykoliv k dispozici podrobné 

statistiky, sumarizované informace, vizuální záznamy na mapových podkladech tak jako 

i komplexní tiskové výstupy plně nahrazující ručně evidované knihy jízd. 

• Technické parametry : 

Rozměry v mm : (Š x V x D) 25 x 47 x 65 

Napájení : 12 V/100mA.h-1 

GPS přijímač : Sony CXD2951GA-4 

Četnost zápisu : 1 x za cca 2s 

Výstupy : MMC/SD karta, mini USB, jack(2,5mm) 

4) Oddělení: GPS moduly – bluetooth 

 



          

           Obr.9 GPS moduly – bluetooth 

PBT je přijímač GPS signálu s Bluetooth rozhraním. Je určen pro kapesní, 

automobilové i námořní navigace. Lze jej použít jako externí GPS modul pro navigace 

v mobilních telefonech a PDA 

Vlastnosti 

• Využívá GPS čip Sony 4. generace - CXD2951G A-4 

• 12-ti kanálový přijímač 

• Bluetooth rozhraní 

• Vestavěná GPS anténa 

• vynikající Li-ion baterie (1050 mAh), auto- a síťová (220V) 

nabíječka součástí balení 

• 4 LED diody signalizující stav baterie, GPS signálu, Bluetooth a 

nabíjení 

• podporuje protokol NMEA0183 v2.2 

• Obsahuje demodulátor WAAS/EGNOS 

5) Oddělení: Software - navigace 



Existují dva typy trasy : 

• provozně výhodná (doporučená) - trasa po nejlepší silnici 

• nejkratší - trasa pro nejmenší vzdálenost (obsahuje i horší silnice - 

vhodná např. k porovnání délky provozně výhodné trasy) 

Hlasová navigace, poloha, rychlost, kurs 

� po připojení jednotky GPS je na displayi zobrazena poloha v 

mapě, rychlost, kurz a nadmořská výška. Při naplánované trase Vás bude 

doprovázet hlas Lindy Rybové 

� digitální navigační mapa silniční sítě ČR(s uliční sítí 225 měst) 

Kromě těchto funkcí modulů umožňuje integraci s PLANTOUR a nebo CARMANGER 

přímý přístup k zákazníkům, zájezdy, smlouvy a údaje o vozidle, jako je databáze, v 

systému se používá. 

6) Cena  

Cena je stanovena na 6850165 Kč  

 

B. Software Carmanger 

CARMANAGER je analytickým nástrojem pro řízení a správu vozového parku. 

Zajišťuje transparentnost nákladů a je tak vhodným podpůrným nástrojem při 

rozhodovacích procesech, které vedou ke zefektivnění řízení vozového parku.  

Základní funkcionality systému: 

• Srovnávací analýzy tras na základě srovnání plánu tras a skutečnosti  

• Správa tras, personálu, vozidel  

• Kalkulace výkonů vozidel a nákladů na vozidla  

• Správa termínů  



• Evidence a správa dat o tankování PHM  

• Evidence servisních intervalů, plánování oprav  

• Kalkulace prémií  

• Kalkulace nákladů na odběratele  

• Komfortní napojení na palubní počítač s GPS  

Projekt CarManager slouží pro simulaci dynamických vlastností vozidel v prostředí 

internetu. Cílem je poskytnout informace o chovaní a vlastnostech automobilu při 

určitých nastavených parametrech.  

 

 

 



  Obr.10 Dynamická vlastnost vozidel v prostředí internetu 

� Šifrování i archivování souborů 

Hlavním nástrojem programu je "CAR Manager", který potřebujeme pro vytvoření 

nových nebo otevření již existujících zašifrovaných souborů. Jsou ukládány do 

bezpečného úložiště archivu CAR. 

• Nový archiv vytvoříme (a zvolené soubory zašifrujeme) z 

nabídky horizontálního menu: | Soubor | Vytvo řit nový archiv | .  

• Program požádá o zadání souborového jména vytvářeného 

archívu a hesla. 

Program pracuje na podobném principu jako známá šifrovací utilita PGPtools, avšak má 

silnější zabezpečení a poskytuje mnohem více možností. Např. kliknutím pravým 

tlačítkem myší na zvolený archivní soubor a záložku "Vlastnosti", zjistíte informace o 

aktuální verzi TrustPort Encryption, verzi formátu CAR archivu, použitém šifrovacím 

algoritmu. Za pozornost stojí i skutečnost, že jsou k dispozici dvě samostatně použitelné 

částí tohoto programu. První část (TP Crypt) je určena pro mobilní zařízení a druhá (TP 

Encryption) pro "klasická" PC.Po celou dobu několikadenního testování pracoval tento 

šifrovač spolehlivě, bez jediného výpadku. Program se podle mých poznatků hodí pro 

náročnějšího uživatelé a ke spolehlivému zabezpečení důležitějších dat firem. 

Riziko  

Použití metody kontrolních součtů CRC pro zajištění konzistence dat a silné šifrovací 

algoritmy jsou dostatečně spolehlivé.  

• Jednoduché a rychlé ovládání.  

• Výborná nápověda.  

• Při každém šifrování nutnost psaní hesla.  

Cena CARMANAGER je 6450000 kč 

 



 

C. STANDORT- modelování distribučních sítí 

Nástroj pro optimalizaci počtu a umístění distribučních skladů 

STANDORT je strategicko–taktický nástroj, který umožňuje optimalizovat rozmístění a 

počet distribučních center nebo skladů. Je ideálním pomocníkem při fúzování nebo 

naopak dělení společností, při rozhodování o výstavbě nebo rušení závodů a dep.  

STANDORT umožňuje optimálně přiřadit odběratele k distribučním skladům. Může 

libovolně zadávat tarify a kritéria pro výpočty nákladů na odběratele a distribuční 

sklady. Výsledky výpočtů a analýz se zobrazí na mapách i v přehledných tiskových 

sestavách.  

S řešením STANDORT můžete provádět také simulace různých scénářů 

předpokládaných stavů uspořádání odběratelů a distribučních center metodou „what if“. 

• Distribuční sítí se z pohledu operační analýzy míní ucelený systém uzlů 

(obvykle míst spotřeby) a hran mezi těmito uzly (silniční komunikace). Počet a 

rozmístění skladů v rámci distribuční sítě je tehdy optimální, pokud celkový 

součet přepravních a skladových nákladů je v rámci distribučního systému 

minimální.  

Pro přesné modelování distribučních sítí používá STANDORT detailní digitální 

mapové podklady České republiky a dalších evropských zemí.  

 Algoritmus nástroje STANDORT umožňuje na základě zadané stávající nebo 

predikované spotřeby materiálu (zboží), a to až na úrovni jednotlivých 

odběratelů, navrhnout optimální počet a umístění skladů (terminálů, dep) 

v distribuční síti.  

  Na jednou vytvořeném modelu distribuční sítě lze pak pružně vytvářet a 

srovnávat různé varianty počtu a umístění skladů a přiřazení odběratelů 

k jednotlivým skladům (tzv. atrakční obvody dep).  

   



 

                  Obr.11 Modelování distribučních sítí 

STANDORT stojí 6380085 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  Hodnocení programů ( od 0 do 10) 

 

 
 

 
Cena 
 

 
Rychlost 

 
Přenosu dat 

 
Uživatelské 
přínosy 

 
Kvalita 

 
Plantour 
 

 
        8 

 
         9 

 
       10 

 
         10 

 
    10 

 
Carmanager 
 

 
        8 

 
         9 

 
        8 

 
          9 

 
    10 

 
Trackmanager 
 

 
        8 

 
         10 

 
        7 

 
         9 

 
    10 

 
Standort 
 

 
        8 

 
         10 

 
        6 

 
         8 

 
    9 

 
Tab.10 Hodnocení programů  

U ceny mohu jenom konstatovat, že je to skoro stejná, a proto jsem to hodnotil stejnou 

hodnotou. 

Rychlost data je lepší u Trackmanager a Standart. Tím pádem hodnocení bylo výborně.   

Přenos data, uživatelské přínosy a kvalita produktů jsou jednoznačné u Plantour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  Jaké přínosy získáte logistickým řešením? 

Přínosy jsou to:  

• Jednoznačné vyčíslení návratnosti investic  

• Snížení nákladů na dopravu o 15-20%  

• Vyšší transparentnost nákladů na dopravu  

• Zkvalitnění distribučních služeb zákazníkům  

• Možnost realizace dodávek ve vymezených časových oknech a doručení 

zboží „on time“  

• Zefektivnění a profesionalizaci práce plánovacích dispečerů  

• Zkvalitnění řízení a plánování logistických procesů  

• Optimalizaci vozového parku  

• Možnost simulace budoucích stavů „what if“  

 

A. PLANTOUR 

PLANTOUR je řešení pro efektivní plánování a realizaci distribučních procesů firmy, 

které jsou součástí strategického nebo operativního plánování tras. Jde o univerzální 

aplikaci, kterou je možno flexibilně zapojit do existujících interních procesů firmy.  

Základ tvoří sofistikované optimalizační algoritmy a detailně digitalizované vektorové 

mapy. Klíčovými daty pro PLANTOUR jsou data o zákaznících, aktuálních 

objednávkách, vozovém parku a obslužném personálu.  

Optimalizace dopravních tras, časů a vzdáleností racionalizuje vytíženost distribučních 

operací a snižuje celkové náklady na dopravu.  

U současných uživatelů systému PLANTOUR dosahují úspory nákladů v dopravě 15-

30%.  



Pomocí aplikace můžete plánovat distribuci zboží denně formou volné optimalizace tras 

nebo můžete využít pevné plánování tras, které navazuje na strategické plánování k 

dosažení minimálního počtu tras a optimálního vytížení vozidel. Volná optimalizace 

tras zajistí optimální rozdělení denních objednávek mezi vozidla, která jsou k dispozici, 

a zároveň respektuje stanovené limity vytížení vozidel a specifikovanou dobu rozvozu. 

Vytvořený optimální plán tras přitom zahrne všechna Vámi zadaná omezení – jak na 

straně vozidla, tak na straně objednatele zboží. Díky řešení PLANTOUR můžete ještě 

lépe plánovat a řídit rozvoz zboží, zvýšit přehlednost logistických operací a kvalitu 

služeb poskytovaných zákazníkům.  

• Úspory  

Úspora nákladů na Km = Úspora nákladů na mýtné.  

S Plantour uspoříte dobu jízdy, počet Km a tím i náklady. 

• Přínosy    

O 9% vyšší vytížení , Včasný závoz a Redukce času plánování, aj.   

  

B. CARMANAGER 

Informační systém pro řízení a controlling vozového parku 

CARMANAGER je specializovaný informační systém pro řízení a správu vozového 

parku. Jeho integrované funkce analýzy služeb a nákladů umožní zhodnotit všechny 

zdroje zapojené ve vozovém parku. Ucelený systém zpětného sledování tras umožňuje 

vyhodnotit optimální trasy a začlenit je do nových plánů aktuálních tras. Na základě 

analýzy odchylek a srovnávacích analýz plánu a skutečnosti lze účelně identifikovat a 

řešit slabá místa tras.  

CARMANAGER plně podporuje použití GPS (Global Positioning System) – systému 

satelitního vyhledávání polohy vozidla.  

CARMANAGER je rozšířen o systém plánování, kalkulaci prémií pro kompenzaci 

výkonu řidičů, účtování podle zákazníků pro vykazování nákladů na cestu k 



zákazníkovi a plánování provozního využití vozidel Pomocí osvědčených a 

spolehlivých modulů zvyšuje úroveň služeb a zajišťuje transparentnost nákladů. Proto je 

vhodným nástrojem při všech rozhodovacích procesech, které vedou k efektivnímu 

řízení vozového parku.  

 

C. TRACKMANAGER 

Systém pro on-line sledování pohybu vozidel na trasách 

Systém sledování vozidel se skládá ze softwarového vybavení TRACKMANAGER a z 

mobilních jednotek. Komunikaci mezi vozidly a dispečerským centrem umožňuje 

komunikační server. Informace pro vytvoření skutečných tras získává 

TRACKMANAGER z mobilní jednotky prostřednictvím univerzálního rozhraní.  

Možnosti systému TRACKMANAGER: 

• on-line sledování pohybu vozidel na naplánovaných trasách  

• dotazy na polohu vozidla a průjezdu daným adresným bodem (např. čas a 

rychlost průjezdu v daném bodě)  

• alarmová hlášení na pracovišti dispečera (např. při odchylce pozice 

vozidla z předem zvoleného koridoru, dosažení resp. opuštění předem 

definovaného bodu nebo území apod.)  

• sledování a evidence stavových hodnot vozidla (průměrná spotřeba, stav 

paliva, otáčky motoru apod.)  

• rekonstrukce a vyhodnocování skutečně najeté trasy  

• analýza odchylek naplánovaných a skutečných tras (km, čas, čekací doba 

apod.)  

• elektronická kniha jízd  

Mobilní jednotka je řešena jako kompaktní, mechanicky odolné zařízení. Robustní 

konstrukce zajišťuje dlouhodobý bezproblémový provoz jednotky ve vozidle. Vozidlo 



je možné sledovat kdykoli podle přání provozovatele, a to dotazem na polohu, při 

dosažení zadaného cíle nebo v přednastaveném časovém intervalu. 

K mobilní jednotce je možno připojit řadu analogových a digitálních vstupů, které 

umožňují získat přesné informace o stavu vozidla během trasy. Jednotku je možno 

využít např. pro sledování informací externích senzorů, kterými jsou informace o 

spotřebě paliva, teplotě v mrazícím boxu apod.  

Předem naplánovaná trasa, aktuální poloha vozidla I průběh skutečné trasy jsou 

zobrazeny na stejným digitálních mapových podkladech, čímž je podpořena možnost 

okamžitého transparentního srovnání plánu a skutečnosti. Integrované srovnávací a 

odchylkové analýzy nabízí řadu možností zpracování a vyhodnocení naplánovaných a 

naměřených hodnot.  

 

D. STANDORT 

Viz. STANDORT- modelování distribučních sítí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Návrh na vylepšení řešení pro plánování distribučních cest  

Navrhoval bych si dokoupit systém CARMANAGER , TRACKMANAGER, 

STANDORT 

CARMANAGER je specializovaný informační systém pro řízení a správu vozového 

parku. Jeho integrované funkce analýzy služeb a nákladů Vám umožní zhodnotit 

všechny zdroje zapojené ve vozovém parku. Ucelený systém zpětného sledování tras 

umožňuje vyhodnotit optimální trasy a začlenit je do nových plánů aktuálních tras. Na 

základě analýzy odchylek a srovnávacích analýz plánu a skutečnosti lze účelně 

identifikovat a řešit slabá místa tras. 

CARMANAGER umožňuje tvorbu standardních a individuálních reportů, např. Stasek. 

CARMANAGER je rozšířen o systém plánování, kalkulaci prémií pro kompenzaci 

výkonu řidičů, účtování podle zákazníků pro vykazování nákladů na cestu k 

zákazníkovi a plánování provozního využití vozidel. Pomocí osvědčených a 

spolehlivých modulů zvyšuje úroveň služeb a zajišťuje transparentnost nákladů. Proto je 

vhodným nástrojem při všech rozhodovacích procesech, které vedou k efektivnímu 

řízení vozového parku.  

Informační systém pro řízení a controlling vozového parku Porovnání hodnot 

plánovaných a skutečných tras CARMANAGER plně podporuje použití GPS (Global 

Positioning  

Systém) systému satelitního vyhledávání polohy vozidla.  

Systém sledování vozidel se skládá ze softwarového vybavení TRACKMANAGER a z 

mobilních jednotek. Komunikaci mezi vozidly a dispečerským centrem umožňuje 

komunikační server. Informace pro vytvoření skutečných tras získává 

TRACKMANAGER z mobilní jednotky prostřednictvím rozhraní, které je univerzální, 

tj. nezávislé na výrobci jednotek.  

Možnosti systému TRACKMANAGER: 

on-line sledování pohybu vozidel na naplánovaných trasách, dotazy na polohu vozidla a 

průjezdu daným adresním bodem (např.čas a rychlost průjezdu  



v daném bodě), alarmová hlášení na pracovišti dispečera (např. při odchylce pozice 

vozidla z předem zvoleného koridoru, dosažení resp. opuštění předem definovaného 

bodu nebo území,aj.), sledování a evidence stavových hodnot vozidla (průměrná 

spotřeba, stav paliva v nádrži, otáčky motoru, zatížení vozidla, stav tachometru, rychlost 

vozidla, údaje z teplotních čidel vozidla,aj.), rekonstrukce a vyhodnocování skutečně 

naje- 

té trasy, analýzy odchylek naplánovaných a skutečných tras (km,čas,pořadí 

zastávek,čekací doba,přestávky,aj.), elektronická kniha jízd,aj. 

Zobrazení polohy vozidla na trase Mobilní jednotka je řešena jako kompaktní, 

mechanicky odolné zařízení. Robustní konstrukce zajišťuje dlouhodobý bezproblémový 

provoz  

jednotky ve vozidle. Vozidlo je možné sledovat kdykoli podle přání provozovatele, a to 

dotazem na polohu,při dosažení zadaného cíle nebo v předem nastaveném časovém 

intervalu. 

Mobilní jednotka  

K mobilní jednotce je možno připojit řadu analogových a digitálních vstupů,které 

umožňují získat přesné informace o stavu vozidla během trasy. Jednotku je možno 

využít např. pro sledování informací externích senzorů, kterými jsou informace o 

spotřebě paliva, teplotě v mrazícím boxu, uzavření nákladního prostoru,aj. Předem 

naplánovaná trasa, aktuální poloha vozidla i průběh skutečné trasy jsou zobrazeny na 

stejných digitálních mapových podkladech, 

čímž je podpořena možnost okamžitého transparentního srovnání plánu a skutečnosti. 

Integrované srovnávací a odchylkové analýzy nabízí řadu možností zpracování a 

vyhodnocení naplánovaných a naměřených hodnot. Systém pro on-line sledování 

pohybu vozidel na trasách. 

STANDORT je strategicko-taktický nástroj, který Vám umožní optimalizovat 

rozmístění a počet distribučních center nebo skladů. Je ideálním pomocníkem při 

fúzování nebo naopak dělení společností, při rozhodování o výstavbě nebo rušení 

závodů a dep. Simulace optimálního počtu a umístění distribučních center a přiřazení 

odběratelů STANDORT Vám umožní optimálně přiřadit odběratele k distribučním 



skladům. Můžete libovolně zadávat tarify a kritéria pro výpočty nákladů na odběratele a 

distribuční sklady.Výsledky výpočtů a analýz se zobrazí na mapách i v přehledných 

tiskových sestavách. 

S řešením STANDORT můžete provádět i simulace různých scénářů předpokládaných 

stavů  

uspořádání odběratelů a distribučních center metodou „what if“.  

Poskytne Vám celé spektrum funkcí  od optimalizace obchodních cest v regionech přes 

strategickou optimalizaci tras až po plánování individuálních návštěv obchodních 

zástupců. Pomocí  

optimalizačního systému regionů můžete stanovit optimální počet obchodních 

zástupců.Pro rovnoměrné rozložení návštěv u zákazníků systém zpracuje optimální 

dobu trasy a počet kilometrů a výsledné hodnoty poskytne obchodnímu zástupci ve 

formě denního výkazu jako itinerář cesty na předepsané trase. Výsledné optimalizované 

stanovení plánu tras může obchodní zástupce operativně měnit podle aktuální situace. 

Přehled plánovaných návštěv společně s rozpisem tras (routing) se stává hlavním 

nástrojem řízení obchodních cest v každé firmě. 

Navržená trasa obchodního zástupce a řidičů <<< Před optimalizací a Po optimalizaci 

>>> 



 

                 Jak by měly být vazby mezi Plantour, Carmanager a Trackmanager 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  Závěr 

Popisované telematické řešení umožňuje nejen online/offline sledování vozidel ale 

rovněž jejich optimální naplánování před výjezdem na trasu.  

Díky přesným a rychlým informacím lze efektivněji sledovat a řídit vozový park, což se 

kladně odrazí v hospodaření společnosti zejména v oblasti redukce nákladů, např. díky 

snížení spotřeby PHM a opotřebení vozidla, snížení doby přepravy, úsporami nákladů 

na komunikaci, aj.  

Významným přínosem je rovněž zkvalitnění služeb poskytovaných zákazníkům. Časová 

okna odběratelů/adresních míst dodávky jsou zohledněna při sestavování optimálního 

plánu tras, dispečer je díky sledovacímu systému informován o aktuálním stavu zásilky 

a může tak operativně předejít možným komplikacím.  

Investice do telematických systémů spočívají především ve vybavení automobilů 

mobilními jednotkami a klientského pracoviště plánovacím a sledovacím systémem. 

Výše nákladů na telematické řešení je ovlivněna kvalitou použitého vybavení, dále pak 

rychlostí a spolehlivostí přenášených zpráv. Návratnost vložených prostředků je závislá 

na objemech a četnosti přeprav. Při běžném provozu praxe prokázala návratnost od 

několika málo měsíců do jednoho roku.  

Program PLANTOUR je řešení pro efektivní plánování a realizaci distribučních procesů 

firmy, které jsou součástí strategického nebo operativního plánování tras. Jde o 

univerzální aplikaci, již lze flexibilně zapojit do stávajících interních procesů. 

Program CARMANAGER je specializovaný informační systém pro řízení a správu 

vozového parku. Jeho integrované funkce analýzy služeb a nákladů umožňují zhodnotit 

všechny zdroje zapojené ve vozovém parku. Ucelený systém zpětného sledování tras 

umožňuje vyhodnotit optimální trasy a začlenit je do nových plánů aktuálních tras. Na 

základě analýzy odchylek a srovnávacích analýz plánu a skutečnosti lze účelně 

identifikovat a řešit slabá místa tras. CARMANAGER plně podporuje použití GPS 

(Global Positioning System) - systému satelitního vyhledávání polohy vozidel. 

Program STANDORT je strategicko-taktický nástroj, který umožňuje optimalizovat 

rozmístění a počet distribučních center nebo skladů. Je ideálním pomocníkem při 

fúzování nebo naopak dělení společností, při rozhodování o výstavbě nebo rušení 



závodů a dep. 

Vedle optimalizačních algoritmů je vlastním jádrem programu PLANTOUR (a dalších 

programových modulů) digitální silniční síť. Do systému je možno dle potřeby 

zákazníka integrovat digitální mapy České republiky a Slovenska a mezinárodně 

aktivním společnostem lze poskytnout mapy Německa, Rakouska, Francie, Portugalska 

a dalších zemí. Silniční sítě jednotlivých sousedících zemí jsou propojeny dle potřeby 

zákazníka.  

 

Použitým souřadnicovým systémem je WGS84. 

Grafická data tvoří základní typy objektů: bod, linie, plocha, písmo, které jsou 

tematicky rozděleny do jednotlivých vrstev: 

Vrstva komunikací - dálnice , silnice I., II, III.tř., více než 636 000 silničních uzlů. 

Základní rozlišení komunikací podle úrovně je dále členěno podle dalších parametrů 

(vně a uvnitř obcí, náročné stoupání/klesání terénu atd.). Grafická část je provázána s 

databází obsahující informace jako např. název, PSČ, souřadnice, povolená rychlost, 

omezení provozu v jednom nebo obou směrech. Kombinací všech zadaných parametrů 

lze velmi přesně definovat vlastnosti jednotlivých silničních úseků 



Pro obce nad 6 000 obyvatel jsou vedle identifikačních bodů města i městských částí 

definovány polygony určené katastrální hranicí obce. 

Vrstva vodních toků a ploch - vodní toky tvoří tři typy linií nebo polygony.  

Sítě obsahují všechny dopravní restrikce nezbytné např. pro trasování, tj. jednosměrné 

ulice, označení zákazu vjezdu, přikázaného směru jízdy, pěší zóny, přívozy a další. 

Typy komunikací jsou rozlišeny rychlostními faktory, kterými je zohledněna 

průjezdová rychlost jednotlivých silničních úseků.  
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