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Česká republika (29. 4. 2016) – Spotřeba pohonných hmot rok od roku vzrůstá. Nákladová
položka za cenu pohonných hmot tvoří nemalý podíl z celkových nákladů téměř každé
firmy. Proto se řada společností snaží o důslednou kontrolu spotřeby ve svém vozovém
parku.

  

Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) se v Česku v roce 2014
prodalo asi 4,4 milionu tun nafty (5,17 miliardy litrů) a asi 1,6 milionu tun benzinu (2,09 miliardy
litrů).  Spotřeba v roce 2015 tyto hodnoty ještě výrazně překročí, a to především v důsledku
oživení domácí ekonomiky a nárůstu objemu práce v celé řadě odvětví, zejména pak v dopravě,
stavebnictví či průmyslové výrobě. 

  

Přesto, že ceny pohonných hmot v poslední době klesají, není jejich výše zanedbatelná. Stále
více firem si proto uvědomuje nutnost důsledného sledování spotřeby pohonných hmot.
„Zjištění spotřeby paliva spolu s kontrolou množství paliva v nádrži je cestou, jak ušetřit náklady
na provoz vozového parku a odhalit krádeže pohonných hmot,“ říká Markéta Kolínková,
obchodní ředitelka firmy HI Software. „Aplikací, které pomáhají sledovat stav paliva a udržet
spotřebu pohonných hmot v přijatelných mezích je na trhu bezpočet. Stačí si vybrat,“ dodává
Kolínková. 

  

O co jednodušší je sledování spotřeby paliva u silničních vozidel, o to složitější je evidence
pohonných hmot u mobilních čerpacích stanic nebo barelů, ze kterých se doplňuje palivo do
elektrocentrál či stavebních strojů např. v nedostupném zalesněném nebo horském terénu.
Nemožnost doplnění PHM z běžné čerpací stanice není důvodem pro „plýtvání“. 

  

Jednoduše a prakticky

  

Jak na to? Jednoduše. Do takovýchto strojů a zařízení (elektrocentrály, vrtací soupravy apod.)
jsou namontovány palivové sondy měřící stav PHM v nádrži. Poté je třeba zajistit, aby to, co
bylo do nádrže stroje načerpáno z barelů, bylo v souladu s množstvím načerpaných pohonných
hmot do barelů u běžné benzinové stanice. Princip kontroly pak spočívá v tom, že do barelů se
natankuje známé množství paliva u pumpy - informaci o množství a ceně uživatel uloží do mobi
lní aplikace WebDispečink mobile
. Poté se barel odveze na místo, kde stojí stroj. Pokud bude palivo čerpáno z barelu do stroje,
zanese se informace o přesném objemu čerpání do téže mobilní aplikace. Výsledkem pak je
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nejen statistika vyčerpaného PHM z barelu, ale také možnost porovnání se skutečným stavem
paliva v nádrži stroje. Z minima zadaných informací pak dokáže firma získat vyčerpávající
přehled o stavu a spotřebě paliva na svých externích pracovištích a lokalitách.

  

 

  

 2 / 2


