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Modern Tools for Monitoring and Evaluating the
Vehicles EfÞciency in Operation
Abstrakt:
Cílem ìlánku je objasnit možnosti použití moderních nástrojĵ v oblasti hodnocení efektivnosti provozu pro ĥídící pracovníky v podmínkách AêR. Provoz
pozemní vojenské techniky je významným aspektem pĵsobení každé organizaìní
složky rezortu Ministerstva obrany. K jeho realizaci je potĥebné mít k dispozici
odpovídající zdroje. V ìlánku jsou posouzeny souìasné tradiìní pĥístupy k hodnocení efektivnosti provozu pozemní vojenské techniky, se zamüĥením na úlohu
a možnosti vedoucích pracovníkĵ v oblasti hodnocení provozu. Výzkumem bylo
prokázáno, že s využitím moderních nástrojĵ lze konkrétnü identifikovat pĥíìiny
nadspotĥeby. U vybraného vozidla byly analyzovány pĥíìiny pĥekroìení normy
o 270 litrĵ. Zásadním aspektem pĥekroìní stanovené normy byly volnobüžné otáìky
vozidla a nestandardní úbytek paliva.
Abstract:
This article aims to explain possibilities of using modern evaluation tools of
operational effectiveness for managers in the ACR. Ground military vehicles
operations are an important aspect of each organizational unit within the sector
of the Ministry of Defence. For its realization is necessary to have adequate
sources. The authors reviewed current traditional approaches to evaluate the
operation effectiveness of ground military equipments. They focused on the role
and abilities of transport commanders and executives. This research presents
the methods to identify the causes of excessive fuel consumption. The selected
vehicle was analysed for exceeding the consumption norm of 270 litters. The
primary cause of passing established limits were idle running vehicle's engine
and unusual decrease in fuel.
Klíìová slova:
Efektivnost, norma, PHM (pohonné hmoty a mazadla) provoz pozemní vojenské techniky, provozuschopnost, provozní jednotka vozidlo, probüh naprázdno.
Key words:
Efficiency, norm, POL (petroleum, oils and lubricants), operation of military
equipment, operability, operation unit, vehicle, idle time.
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Úvod
Pĥíkladem hodnocení výkonnosti veĥejného sektoru na nejvyšší národní úrovni, je
zpráva Svütové zdravotnické organizace World Health Report 2000 (WHO 2000). [1]
V této zprávü výzkumný tým hodnotil efektivnost zdravotnických systémĵ v jednotlivých zemích svüta. Publikovaná tabulka vyvolala velkou mediální pozornost, ale také
znaìný kritický ohlas. Pĥínosná byla v tom, že vzbudila novou vlnu zájmu o efektivnost
zdravotnictví. Uvedený pĥíklad ukazuje, že vedoucí pracovníci na všech úrovních ĥízení
v soukromém a veĥejném sektoru jsou nuceni maximálnü využívat zdroje, které mají
k dispozici. V soukromém sektoru ohrožuje efektivnü hospodaĥící firmy konkurence,
ve veĥejném sektoru zesiluje kontrola ze strany státu. [2] Zároveė každý manažer
veĥejné organizace by mül vnímat odpovüdnost za efektivní využívání zdrojĵ, které
jsou získávány za pĥíspüvky daėových poplatníkĵ.
Efektivnost je vysvütlována ĥadou definic. Autoĥi Jablonský a Dlouhý [2] definují efektivnost jako pomür žádoucích výstupĵ, které hodnocená jednotka produkuje,
a vstupĵ, které pĥi této produkci spotĥebovává. Každá jednotka je tedy charakterizována souborem vstupních a výstupních numerických charakteristik. Pod pojmem
produkìní jednotka pĥitom mĵžeme obecnü rozumüt jednotku, která vytváĥí nüjaké
výstupy, na jejichž produkci spotĥebovává nüjaké vstupy. Jde o homogenní jednotky,
provádüjící stejnou nebo podobnou aktivitu.
Petr Fiala [3] uvádí, že efektivnost je (úìinnost – schopnost dülat vüci správnü) ukazatelem výkonnosti produkìního systému. Týká se transformaìního procesu a popisuje
vztahy mezi vstupy a výstupy. Efektivnost znamená produkci požadovaného množství
výstupĵ v požadované kvalitü pĥi minimálním množství vstupĵ.
David Friedman [4] ĥíká, že situace je efektivní (v nüjakém konkrétním ohledu), pokud ji
nelze zlepšit. Pokud, jinými slovy, neexistuje žádná možná situace, která by byla lepší.
Podobný pohled lze také aplikovat na provoz pozemní vojenské techniky v podmínkách Armády êeské republiky. Za provozní jednotku, která je pĥedmütem sledování efektivnosti na nejnižší úrovni, je možné chápat pozemní vojenskou techniku (vozidlo).
Význam a rozsah úkolĵ, které plní Armáda êeské republiky, vyžaduje odpovüdné
a kvalitní logistické zabezpeìení, kde má významnou úlohu zejména oblast technického
zabezpeìení svou organizací provozu pozemní vojenské techniky.
Provoz pozemní vojenské techniky je koordinovanü realizovaný systém obsahující
technická, legislativní a administrativní opatĥení, která v souhrnu zabezpeìují optimální
použití techniky. [5]
Hlavním úkolem ĥízení provozu techniky je zabezpeìit plnou provozuschopnost,
bojeschopnost, spolehlivost a bezpeìnost jejího používání v souladu se zákony êeské
republiky a vnitĥních pĥedpisĵ AêR, efektivní využití lidských a finanìních zdrojĵ
pro zabezpeìení provozu. [6]
Hlavní úkoly ĥídících orgánĵ logistiky pĥi používání pozemní vojenské techniky
jsou:
zabezpeþit používání techniky v souladu s pĜedepsanými normami provozních
jednotek, zajištČnými opravami, limitem PHM a finanþních prostĜedkĤ,
zabezpeþit stanovený rozsah údržby, plánovaných oprav, revizí a ukládání (skladování) techniky,
systémem kvalitní údržby a kontroly zabezpeþit provozuschopnost, bojeschopnost, spolehlivost a bezpeþnost jejího používání,
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a vyhodnocováním provozu vytvoĜit pĜedpoklady pro plánování
a finanþní zabezpeþení údržby a oprav techniky. [5]

1. Efektivnost provozu
V podmínkách AêR je efektivnost provozu pĥedevším vnímána jako pomür spotĥebovaných pohonných hmot k poìtu ujetých kilometrĵ a následné porovnání se stanovenou
normou provozu pro daný typ vozidla. Tento pĥístup však nezahrnuje všechny ukazatele,
které by müly být posuzovány. Mezi základní parametry hodnocení efektivnosti provozu
pozemní vojenské techniky lze zahrnout:
spotĜebu pohonných hmot k poþtu ujetých kilometrĤ,
vytíženost pĜepravní kapacity techniky,
dodržování stanovené osy dopravní aktivity,
charakteristiku výkonu dopravní aktivity.
Provoz pozemní vojenské techniky realizovaný v podmínkách AêR je charakteristický svou rozmanitostí. Dopravní aktivity jsou vykonávány po zpevnüných veĥejných
komunikacích nebo v rámci výcviku mohou být realizovány v nároìném zpevnüném
ìi nezpevnüném terénu. Mohou být také mezimüstského charakteru s vysokým poìtem
ujetých kilometrĵ nebo v müstském prostĥedí v posádce a v areálu kasáren, který
se vyznaìuje krátkými vzdálenostmi a ìastou akcelerací vozidla. Specifikované podmínky provozu významným zpĵsobem ovlivėují spotĥebu pohonných hmot vozidel,
a také následné sledování efektivnosti provozu pozemní vojenské techniky.
1.1 Vyhodnocování spotĜeby pohonných hmot
Ĥízení (tj. plánování, organizování, operativní ĥízení, kontrola) a vyhodnocování
používání techniky zahrnuje:
plánování a organizaci používání techniky podle zásob provozních jednotek
do technické údržby a oprav a jejich finanþního a kapacitního zajištČní,
prĤbČžné vyhodnocování spotĜebovaných provozních jednotek,
Ĝízení systému preventivní údržby,
plánování a organizace systému zákonných revizí a metrologie,
Ĝízení systému ukládání (krátkodobé, dlouhodobé) a skladování,
kontrolu efektivnosti a hospodárnosti používání, údržby a ukládání techniky
( je provádČna v rámci kontrol hospodaĜení s majetkem),
kontrolu dodržování norem a zásad ekologie, ochrany zdraví lidí a bezpeþnosti
používání a ukládání techniky.
K naplnüní požadavku kontroly efektivnosti a hospodárnosti používání pozemní
vojenské techniky jsou stanoveny následující provozní ukazatele.
Provozní ukazatel = poìet ujetých kilometrĵ …. provozní jednotka – km,
Provozní ukazatel = doba skladování ………….provozní jednotka – rok, müsíc,
Provozní ukazatel = celková spotĥeba PHM …...provozní jednotka – litr, [l]
Provozní ukazatel = celková spotĥeba Mh……...provozní jednotka – Mh. [5]
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Provozní ukazatel je veliìina kvantifikující ìinnost provádünou pozemní vojenskou
technikou, popĥípadü její aktuální stav nebo údaje charakterizující její provozní parametry. Provozní ukazatele se udávají v provozních jednotkách specifikujících danou
ìinnost, stav nebo parametr.
Používat techniku, která není ve správném (požadovaném) technickém stavu, ohrožuje bezpeìnost provozu a stav životního prostĥedí, vykazuje nadspotĥebu paliv a maziv,
pĥípadnü jiných provozních materiálĵ, je ZAKÁZÁNO. [6]
1.2 Normy spotĜeby pohonných hmot
Ke sledování efektivnosti provozu pozemní vojenské techniky jsou stanoveny normy
spotĥeby pohonných hmot na 100 kilometrĵ, které jsou porovnávány s množstvím
ujetých kilometrĵ.
Významnou otázkou zĵstává, jakým zpĵsobem jsou stanoveny normy spotĥeby
pohonných hmot pro pozemní vojenskou techniku, které jsou rozhodujícím faktorem
sledování efektivnosti spotĥeby paliva v AêR. Ve vütšinü pĥípadĵ jejich výše vychází
z provozní dokumentace výrobcĵ vozidel. Bohužel v celé ĥadü pĥípadĵ výrobci vozidel
urìují normy pro použití vozidla v rozdílných podmínkách. Obecnü známé jsou základní
kategorie norem provozu ve müstü, mimo müsto a kombinovaná spotĥeba. Nükteré
normy jsou také urìeny v intervalovém rozsahu napĥ. T 810:
silnice
28 l (100 km)-1 [7]
polní a lesní cesty 31 l (100 km)-1 [7]
tüžký terén
66 l (100 km)-1 [7]
v modulu provozu pozemní vojenské techniky informaìního systému logistiky (ISL)
je u sledované organizaìní složky stanovena norma 40 l (100 km)-1. [8]
Souìasné normy spotĥeby pohonných hmot (PH) ve vztahu k poìtu ujetých kilometrĵ jsou stanoveny na celoroìní používání pozemní vojenské techniky. Sledování
efektivnosti provozu na základü spotĥeby PH a množství ujetých kilometrĵ lze hodnotit jako témüĥ nereálné, o ìemž také svüdìí výše uvedené normy spotĥeby PH v ISL
u T 810 40 litrĵ na 100 km.

Kategorie
techniky

2008
Souìet
[km]

2009
PH
[l]

Souìet
[km]

2010
PH
[l]

Souìet
[km]

2011
PH
[l]

Souìet
[km]

PH
[l]

Celkem souìet
PH [l]

Rok

Celkem souìet
[km]

Tab. 1: Pĥehled provozu vozidel T 810 v rámci celé AêR

T 810 nákladní 137 064 43 988 281 149 93 765 2 585 324 861 999 2 202 568 722 696 5 206 105 1 722 448
T 810 skĥíėové

1 626

554

918

370

2 544

924

T 810 speciální

3 569

1 580

3 169

941

6 738

2 521

Celkový souìet 137 064 43 988 281 149 93 765 2 590 519 864 133 2 206 655 724 007 5 215 387 1 725 893
Zdroj: [8]

V tabulce jsou zobrazeny hodnoty provozu všech vozidel T 810 v rámci celé AêR.
Pĥi porovnání spotĥebovaných pohonných hmot k poìtu ujetých kilometrĵ vychází
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prĵmürná spotĥeba na jedno vozidlo 33,1 litru na 100 kilometrĵ. Souhrn hodnoty ujetých
kilometrĵ zahrnuje všechny kategorie dopravních aktivit, které jsou charakteristické
pro provoz vozidel AêR, pĥesto pĥi porovnání s normou uvedenou v informaìním
systému logistiky je zde rozdíl 6,9 litru.
Na základü uvedeného pĥíkladu je možné si položit otázku, jaká by müla být hodnota
stanovené normy spotĥeby pro vozidla T 810? Není 40 litrĵ na 100 km pĥíliš mnoho?
Absencí informace o charakteru dopravní aktivity a odpovídající normy na danou
aktivitu nejsou vytvoĥeny podmínky k realizaci objektivního vyhodnocení efektivnosti
provozu.
Orgány odpovüdné za vyhodnocování provozu nemohou pĥijímat odpovídající
opatĥení k personálu, který dosahuje pravidelnou nadspotĥebu PH. Zpütnü dokazovat
za jakých podmínek bylo vozidlo provozováno je pomürnü složité a lze ho také oznaìit
jako neobjektivní. Tento stav rozhodnü neumožėuje využívat dostupné kázeėské nástroje
stanovené ve vnitĥních pĥedpisech rezortu Ministerstva obrany.
K zabezpeìení ochrany majetku státu v rezortu Ministerstva obrany jsou velitelé
v rozsahu své pravomoci a odpovüdnosti povinni používat všech právních prostĥedkĵ,
zvláštü:
Ĝádnou údržbou zabezpeþovat dodržování norem životnosti a spotĜeby majetku,
na úrovni své pĤsobnosti þinit odpovídající opatĜení a závČry zneužívání majetku
státu. [9]
Otázkou zĵstává, jaké mají velitelé jednotek a útvarĵ možnosti naplnit výše uvedená
ustanovení pĥedpisu v oblasti efektivnosti spotĥeby PH v prĵbühu provozu pozemní
vojenské techniky.
1.3 Limit pohonných hmot
Pro plánování provozu pozemní vojenské techniky je zásadním aspektem výše
pĥidüleného limitu PH na kalendáĥní rok. [6] Jinak ĥeìeno, množství ujetých kilometrĵ potĥebných ke splnüní stanovených cílĵ organizaìní složky rezortu MO je závislé
na množství pĥidülených pohonných hmot.
V rámci plánování provozu techniky jsou vnitĥním pĥedpisem limitující následující
podmínky:
správný (požadovaný) technický stav,
dostateþnou zásobu provozních jednotek do technické údržby a do opravy,
úplnost a funkþnost výstroje, výbavy, pĜíslušenství a provozních zásob záložních
a náhradních dílĤ,
limit pĜidČlených PHM. [5]
Ĥádné rozdülení limitu organizaìním složkám útvaru (jednotkám) vytváĥí základní
nástroj k hodnocení jejich efektivnosti, a zároveė velitelĵm jednotek poskytuje informaci o pĥidüleném zdroji k zabezpeìení provozu vojenské techniky u jejich jednotky.
Konkrétní rozdülení limitu jednotkám lze považovat jako významný motivaìní aspekt,
k efektivnímu plánování, provozu a vyhodnocování. Velitelé mohou realizovat efektivní
plánování provozu s viditelnými dopady na ìerpání pĥidüleného limitu. V rámci jejich
manažerského rozhodování jim tento stav poskytuje dostatek informací stanovovat
opatĥení k regulaci pĥípadných odchylek od rovnomürného ìerpání v souladu s jejich
pĥedpoklady.
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Základním regulaìním opatĥením, které velitelé mohou využít, je omezení provozu,
což také mĵže znamenat sníženou dopravní podporu stanovených cílĵ a úkolĵ. Sofistikovanüjší nástroje velitelé jednotek bohužel k dispozici nemají. Posouzení efektivnosti
stanovených norem, které tvoĥí spíše stĥední hodnotu stanoveného rozsahu výrobcem,
mĵže poskytovat vhodnou rezervu pro ĥidiìe vozidel. Ĥidiìi efektivnost provozu vozidla
pak ìasto smüĥují k absolutnímu využití stanovené normy.
V souìasné dobü rozdülení limitu jednotkám je realizováno prostĥednictvím informaìního systému logistiky Armády êeské republiky. V rámci rozdülení limitu jednotkám
u útvaru je nutné pĥihlédnou k aktivitám, které jednotky plní, typovému sortimentu
pozemní vojenské techniky a druhu paliva, který technika používá. Rozdülený limit
nesmí v žádném pĥípadü pĥekroìit hodnotu stanovenou pro celý útvar.

Zdroj: [8]
Obr. 1: Základní formuláĥ
s uvedenou roìní výší
pĥidüleného limitu
motorové nafty

Pĥidülený limit je následnü rozdülen jednotkám do jednotlivých vozidel vìetnü
odpovídajícího poìtu kilometrĵ. Stanovení limitu PH na jednotlivá vozidla je zobrazeno
na obr. 2 u vybraného vozidla T 810.

Zdroj: [8]
Obr. 2: Formuláĥ k rozdülení
limitu PH
na jednotlivá vozidla
a jednotky
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Sledování provozu techniky a spotĥeby limitu PH je nedílnou souìástí vyhodnocení
a rozborĵ velitelĵ všech stupėĵ. [6]
Struktura obsahu informaìní zprávy o ìerpání limitu není žádným vnitĥním pĥedpisem
pevnü stanovena. K poskytnutí komplexní analýzy je vhodné, aby minimálnü obsahovala
pĥehled jednotek útvaru, pĥidülený limit jednotkám, úroveė zĵstatku limitu jednotek
v litrech a procentech a v poslední ĥadü také celkový zĵstatek stanoveného limitu útvaru.
Nepostradatelným bodem vyhodnocení musí být návrh doporuìených opatĥení k pĥípadné
regulaci provozu v pĥípadü negativního vývoje ìerpání. Vhodným motivaìním doplnüním
je také pochvala jednotek a jejich velitelĵ, u nichž je ìerpání limitu vünována náležitá
pozornost a dlouhodobü nedochází k pĥekroìení ìerpání limitu bez objektivních pĥíìin.
Každé neefektivní využití pozemní vojenské techniky znamená omezení zdrojĵ
(provozních jednotek) k dosažení stanoveného cíle nebo splnüní dílìích úkolĵ.
Do kategorie neefektivního provozu pozemní vojenské techniky lze zahrnout:
nestandardní úbytky paliva z palivové nádrže vozidla, kdy vozidlo není v pohybu,
pĜesto dojde k významnému úbytku paliva,
nerespektování stanovené optimální osy pĜesunu,
využívání vozidel k úkonĤm, které nemají charakter služební aktivity,
neekonomický provoz vozidla (zbyteþná akcelerace vozidla, pĜekraþování rychlosti, agresivní jízda).

2. Metodologie výzkumu
V rámci projektu obranného výzkumu k zjištüní vlivu vybraného aditiva na spotĥebu
pohonných hmot byly osloveny komerìní organizace poskytující sofistikované systémy
ke sledování provozu vozidel s primárním cílem eliminovat nestandardní úbytky paliva
u vozidel vyìlenüných k testování aditiva. Ve spolupráci s firmou GX Solutions, a.s,
která poskytuje uvedenou službu pro celou ĥadu zákazníkĵ v komerìní sféĥe i pro státní
instituce, byly do vozidel instalovány monitorovací systémy, které umožėují sledovat
výše uvedené parametry provozované techniky.
Systém monitorování pohonných hmot byl nainstalován k podpoĥe projektu obranného
výzkumu, výsledky ale nebyly publikovány v rámci závüreìné zprávy ani jiným zpĵsobem.
Zjištüní uvedená v tomto ìlánku, jsou prezentována jako vlastní hodnocení autora ìlánku.
Do projektu používání monitorovacího zaĥízení byla zaĥazena vozidla uvedená
v tab. 2.
Tab. 2: Poìty a technické parametry monitorovaných vozidel
Typ vozidla
T 815 (6×6)
T 815 (8×8)
T 810 (6×6)

Poìet vozidel
1
1
2

Palivo
nafta motorová
nafta motorová
nafta motorová

Norma spotĥeby [l]
61
75
40

Zdroj: Vlastní + [8]

U vozidel byla zaznamenávána a vyhodnocována müsíìní spotĥeba nafty motorové.
K vyhodnocení výsledkĵ používání monitorovacího zaĥízení bylo stanoveno období
od 1. 4. 2012 – do 31. 12. 2012.
Cílem instalace monitorovacího systému nebylo dosáhnout snížení spotĥeby vozidel,
jelikož by výsledek ovlivnil sledování úìinnosti aditiva. Ĥidiìĵm ani ĥídícím orgánĵm
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technického managementu nebyly poskytovány žádné informace o efektivnosti provozu jejich techniky. Nebyly realizovány žádné regulaìní aktivity, které by ovlivnily
možnost porovnání etapy provozu bez pĥidávaného aditiva v dĵsledku zmüny chování
ĥidiìĵ a zpĵsobu jejich jízdy.
Instalace systému byla urìena k monitorování pohybu vozidel a následnému urìení
charakteru dopravní aktivity pro potĥeby projektu obranného výzkumu. Z uvedeného dĵvodu nelze objektivnü vyhodnotit celkový pĥínos používání systému s vlivem
na dodržování stanovené normy spotĥeby pro jednotlivé typy vozidel, který je jedním
z významných faktorĵ návratnosti investiìních prostĥedkĵ do instalace systému. Vzhledem k uvedené skuteìnosti nebyl v rámci výzkumu používání monitorovacího systému
posuzován tento aspekt. Výstupy z výzkumu byly orientovány na analýzu pĥíìin pĥekroìení stanovené normy.

3. Moderní systémy monitorování provozu vozového parku
Doby, kdy byly významným nástrojem vyhodnocování provozu dopravních prostĥedkĵ kalkulaìky a evidenìní papírové formuláĥe, kde byly veškeré analýzy provádüny
témüĥ ruìnü, jsou nenávratnü historií.
V souìasné dobü jsou na trhu k dispozici sofistikované systémy, které poskytují
ĥadu aplikací se znaìným rozsahem funkcí. Nabízené produkty podporují odpovídající
analýzy efektivnosti provozu všech dopravních prostĥedkĵ organizace. Systémy zajišıují
správu vozových a strojových parkĵ v reálném ìase s cílem dát zákazníkovi potĥebné
technicko-provozní informace o firemní dopravü ve vazbü na jejich další použití a integraci systémových ĥešení.
Monitorovací systémy jsou také významným nástrojem pro ĥešení organizaìních
opatĥení k zvýšení efektivnosti provozu, kdy poskytují podrobné a aktuální informace
k regulaìním aktivitám.
Mezi významné funkce, které jsou vhodné i do prostĥedí AêR, lze zahrnout
následující:
online stav a poloha vozidla,
mČĜení paliva,
alarm v pĜípadČ nestandardního úbytku paliva,
vyhodnocení efektivnosti provozu,
evidence trasy dopravní aktivity – možnost komparace stanoveného plánu
dopravní aktivity se skuteþným pohybem vozidla,
sledování rychlosti vozidla – relevantní nástroj k monitorování efektivní a bezpeþné jízdy,
identifikace Ĝidiþe,
evidence ĜidiþĤ,
þetnost sešlápnutí akcelerátoru plynu nebo pedálu brzdy – možnost identifikovat
agresivní jízdu.
3.1 Monitorování spotĜeby pohonných hmot
V prĵbühu sledování efektivnosti vozidel standardním zpĵsobem, tedy pomürem
spotĥeby pohonných hmot k poìtu ujetých kilometrĵ s následným porovnáním se stanovenou normou vozidla, dosáhla následujících hodnot.
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Zdroj: Vlastní + [8]
Obr. 4: Výsledky porovnání spotĥeby nafty motorové a ujetých kilometrĵ se stanovenou normou spotĥeby

Ve sledovaném období vozidla T 810 dosáhla záporných hodnot. To znamená,
že skuteìná spotĥeba byla vyšší, než je stanovená norma spotĥeby. V souladu s klasickým
pĥístupem hodnocení efektivnosti provozu vozidel dosahují sledovaná vozidla T 810
jednoznaìnü neefektivních výsledkĵ. Zjištüný stav je signálem ke zjištüní skuteìných
pĥíìin pĥekroìení stanovené normy spotĥeby.
3.2 Monitorování nestandardních úbytkĤ paliva
V první ĥadü by mohly být pĥíìinou nestandardní úbytky paliva z palivové nádrže.
Zpĵsob zjištüní nestandardních úbytkĵ je demonstrován na obrázcích 5 a 6. Výsledky
nestandardních poklesĵ u sledovaných vozidel jsou vyjádĥeny na obrázku ìíslo 7.
Obrázky 4 a 5 prezentují výsledky porovnání skuteìného doplnüní paliva (dokladové
tankování) z ìerpací stanice posádkové výdejny s hodnotami registrovanými prostĥednictvím monitorovacího systému (zmüĥené tankování). Funkce müĥení paliva poskytuje
provozovateli vozidla informace o pĥípadných nestandardních úbytcích paliva z palivové
nádrže vozidla. Napĥíklad se mĵže jednat o úbytek paliva, kdy je vozidlo v klidu, tudíž
není dĵvod k poklesu hladiny sledované komodity a registrovaný rozdíl by mül být
impulzem k jednání s ĥidiìem vozidla, jakým zpĵsobem mohl rozdíl vzniknout.
Podobná situace je zaznamenána na obr. 6, kde je v rámci müsíìního porovnání
zjištün rozdíl 25 litrĵ z objemu müĥených PH ve výši 414, což je odchylka ve výši 6 %.
Jde o rozdíl nad rámec chybné tolerance müĥicího zaĥízení, a je zĥejmým signálem
k provüĥení dopravních aktivit vozidla a pĥípadné ìinnosti ĥidiìe. U ostatních vozidel
jsou hodnoty v tolerancích, které si nevyžadují významný zásah. Pĥedevším u vozidel
T 815 je rozdíl naprosto minimální, což potvrzuje, že v prĵbühu sledovaného období
nedošlo k žádnému nestandardnímu úbytku paliva z nádrží vozidel. Výsledky porovnání skuteìného doplnüní vozidel z posádkové výdejny s hodnotami monitorovacího
systému jsou uvedeny na obr. 7.
Z obrázku je patrné, že obü vozidla T 810 dosáhly zvýšených hodnot nestandardního
poklesu, který také mohl vést k pĥekroìení stanovené normy. U vozidla VPZ 023-63-88
se jednalo v rámci sledovaného období o 106 litrĵ (6,1 %) a u vozidla 023-55-01 o 84
litrĵ (3,7 %). V pĥípadü vozidla VPZ 023-63-88 rozdíl mezi skuteìným tankováním
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Obr. 5: Sestava porovnání
tankování
paliva NM 54
s minimální
odchylkou [10]

Obr. 6: Sestava porovnání tankování paliva NM 54 s významnou odchylkou [10]
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Zdroj: Vlastní + [10]
Obr. 7: Rozdíly mezi dokladovým a müĥeným sledováním PHM u vybraných vozidel
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a monitorovací sondou (nestandardní úbytek) pokrývá celou hodnotu nadspotĥeby,
a navíc by uvedené vozidlo dosáhlo úspory 17 litrĵ. U druhého vozidla zjištüný rozdíl
nadspotĥebu nepokrývá, ale dosáhne její snížení na 187 litrĵ. V tomto pĥípadü je nezbytné
pokraìovat v dalším odhalování pĥíìin vysoké nadspotĥeby.
3.3 Monitorování volnobČžných otáþek vozidla
Významným nástrojem je posouzení doby provozu vozidel na volnobüžné otáìky,
které je graficky vyjádĥeno na obrázcích 8 a 9.
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Obr. 8: Doba provozu techniky na volnobüh v hodinách
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Obr. 9: Pomür doby bühu vozidel na volnobüh k poìtu ujetých kilometrĵ

Zamüĥíme-li se opüt na problémová vozidla T 810, mĵžeme konstatovat následující zjištüní. Vozidlo VPZ 023-63-88 by po oìištüní od nestandardního úbytku paliva
dosáhlo úspory, která by pravdüpodobnü mohla být ještü vyšší, jelikož tomu jednoznaìnü
napovídá relativnü krátká doba bühu na volnobüžné otáìky 12 h, tj. 2,77 % k poìtu
ujetých kilometrĵ.
U druhého vozidla je evidentní, že büh na volno 45 h, tj. 12,13 % k poìtu ujetých
kilometrĵ je významnou pĥíìinou zjištüné nadspotĥeby vozidla. Zjištüná skuteìnost
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odhaluje neefektivní dopravní aktivity, které jsou v dĵsledku neodborného používání
ze strany personálu, který uvedené vozidlo provozuje. Na základü zkušeností z instalací
monitorovacího systému u civilních spoleìností je tento jev podstatným zpĵsobem
eliminován po pohovoru s ĥidiìi.

Zdroj: [10]
Obr. 11: Trasa dopravní aktivity vozidla
6. 11. 2012

Zdroj: [10]
Obr. 10: Vybraná ìást sestavy provozu vozidla
s nejvyšší hodnotou bühu naprázdno

V prĵbühu sledování všech hodnot provozu problémového vozidla na volnobüžné
otáìky byla identifikována nejvyšší hodnota 6. 11. 2012. V uvedený den bylo vozidlo
provozováno od cca 05:00 do 23:00 hodin. Podle obr. 11 dopravní ìinnost probíhala
v tomto dni pouze v prostoru VVP Bĥezina po zpevnüných a ìásteìnü nezpevnüných
komunikacích. Teplota se pohybovala v rozmezí 3-6 °C. Je zĥejmé, že obsluha vozidla
v prĵbühu dne využívala volnobüžné otáìky k vytopení kabiny ĥidiìe. V tomto pĥípadü
je na zvážení odpovüdného managementu, jakým zpĵsobem pĥistoupí k ĥešení vzniklé
situace. Provozem na volnobüžné otáìky v uvedený den bylo pĥibližnü spotĥebováno
11 litrĵ paliva v hodnotü 400 Kì.
Celková hodnota probühu naprázdno 2740 minut znamená spotĥebu paliva 228 litrĵ
nafty motorové v hodnotü 8 400 Kì.
Specifikované množství spotĥeby 228 litrĵ volnobüžnými otáìkami znamená zkrácení
probühu kilometrĵ podle stanovené normy 40 litrĵ na 100 km o 570 kilometrĵ.
3.4 Monitorování þetnosti provozu vozidel
êetnost provozu vojenské techniky je charakteristická nízkým objemem dopravních aktivit, které jsou prezentovány na obr. 12. Porovnání provozu techniky s poìtem
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pracovních dnĵ za rok je prĵmürná hodnota provozu sledované techniky 94 dnĵ, tj.
37 %. Podstatnü horších výsledkĵ dosahuje srovnání roìního hodinového fondu 2 088
hodin s poìtem hodin provozu techniky (pohyb vozidla) v AêR, kdy prĵmürná hodnota dosahuje 190 hodin, tj. 9,1 %. Je pochopitelné, že v podmínkách AêR používání
vojenské techniky nebude nikdy dosahovat významných hodnot, což také koresponduje
s úlohou AêR. Pĥedpoklad významného používání techniky je pĥedevším v prĵbühu
ĥešení krizových stavĵ. Na druhé stranü je však nutné podotknout, že monitorovaná
technika náleží výcvikovému zaĥízení, kde probíhá intenzivní výcvik, který je ìastüjšího
charakteru než u ostatních útvarĵ AêR. O tom také vypovídá výše pĥidüleného limitu
pohonných hmot.
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Obr. 12: êasové vytížení vozidel
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Obr. 13: Porovnání intenzity dopravních aktivit s civilními organizacemi

Pro organizaìní složku, která provozuje hodnocená vozidla, je typická vyšší hodnota
dopravních aktivit s cílovou destinací blízkého výcvikového prostoru. Jde o krátkou
vzdálenost s dlouhou ìekací dobou na ukonìení výcviku a návrat. Což právü potvrzuje
nízká hodnota hodinového fondu používání vozidel.
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Pĥi pohledu na ostatní souìásti AêR lze usoudit, že ìetnost používání techniky
u jiných vojenských útvarĵ a zaĥízení, dosahuje ještü nižších hodnot.

ZávČr
Hodnocení efektivnosti provozu v podmínkách AêR by mülo rozhodnü korespondovat s pĥístupy civilních organizací, které využívají moderní nástroje s celou ĥadou
analytických podpor.
Ĥada manažerských rozhodnutí nekoresponduje s efektivními pĥístupy hospodaĥení
s omezeným zdroji.
V ìlánku byly analyzovány základní oblasti, které mohou významným zpĵsobem
pĥispüt k získání relevantních výsledkĵ pro cílovü orientovanou analýzu s následným
pozitivním dopadem na efektivnost provozu v podmínkách AêR. Je nutné upustit
od pouhého sledování nadspotĥeby tradiìním pĥístupem a pĥijmout moderní metody.
V pĥípadü odhalení agresivní jízdy nebo pĥekroìení povolené rychlosti je významným
pĥíspüvkem k prevenci zavinüných dopravních nehod s pozitivním dopadem kladného
pohledu veĥejnosti na pĵsobení AêR. Jako každý nástroj prevence má i tento uvedený
systém jednu nevýhodu, a to, že nelze stanovit hodnotu pĥínosu, jelikož negativní
událost nenastala.
Poskytování kvalitní služby by mülo proniknout do mysli odpovüdného personálu
a mülo by být souìástí každodenního pĥístupu k plnüní úkolĵ. Nespokojit se s pouhým
konstatováním o neefektivním provozu, ale hledat cesty, metody a nástroje, které budou
negativní projevy neefektivnosti eliminovat na minimální míru.
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